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Uchwała nr X/156 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej   
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 15 października 2014 r. 

 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I. Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 15 października 2014 roku, 
stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.  
 
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/157 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej  

w sprawie zmiany Uchwały nr VI/170 z dnia 5 czerwca 2013 roku Zarządu PZPN dot. 
przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu 

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) i 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale  nr VI/170 z dnia 5 czerwca 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu wprowadza się 
następujące zmiany: 
 

1. Art. 6 ust. 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Napomnienia zalicza się odrębnie 

dla rozgrywek o mistrzostwo I Ligi PLF oraz innych rozgrywek prowadzonych przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.” 

2. Art.9 ust. 4 pkt e) otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „przy dalszej równości, 

losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.” 

3. Art.10 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Drużyny, które zajmą 1 miejsca w 

swoich grupach w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi Futsalu w danym sezonie, w kolejnej 

edycji rozgrywek będą uczestniczyć w Ekstraklasie Polskiej Ligi Futsalu.” 

4. Art.10 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Drużyny, które zajmą 2 miejsca w 

swoich grupach w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Futsalu w danym sezonie, rozegrają 

ze sobą mecz i rewanż. Zwycięzca tego dwumeczu rozegra mecz i rewanż o 

awans/utrzymanie z drużyną, która zajęła 10 miejsce w rozgrywkach Futsal Ekstraklasy.” 

5. Art. 19 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Ustala się, że mecze I Ligi 

Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych:  

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

organu prowadzącego rozgrywki) 

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



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

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
t.j.U nr VI/170 z 5.06.2013 r. 
zm.U nr IX/234 z 14.08.2013 r.  
zm.U.nr X/265 z 4.10.2013 r. 
zm.23.12.2013 roku  
zm.U.nr X/157 z 15.10.2014 r. 
 
 

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

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

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

 
 
Art. 1 
1. W rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu biorą udział maksymalnie 24 drużyny w dwóch 
grupach, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy 
Polskiej Ligi Futsalu i I ligi oraz II ligi PLF sezonu poprzedniego.  
2. Do rozgrywek I ligi Polskiej Ligi Futsalu zostaną dopuszczone kluby, które są członkami 
macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu PZPN w 
sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu.  
3.W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach I ligi PLF nie uzyska 
licencji na występowanie w następnym sezonie w I lidze PLF według procedury przewidzianej w 
uchwale Zarządu PZPN w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu lub 
wycofa się z rozgrywek I ligi PLF po ich zakończeniu, klub ten zostanie sklasyfikowany w 
rozgrywkach I ligi PLF w sezonie 2012/2013 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże 
zostanie przesunięty do II ligi PLF. W takiej sytuacji miejsce w I lidze PLF zachowuje zespół, 
który w sezonie 2012/2013 został na najwyżej sklasyfikowanym miejscu spadkowym.  
4. W sytuacji, gdy spośród klubów występujących w sezonie 2012/2013 w rozgrywkach I ligi PLF 
nie uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w I lidze PLF według procedury 
przewidzianej w podręczniku licencyjnym Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN więcej niż jeden 
klub, kluby te zostaną sklasyfikowane w rozgrywkach I ligi PLF w sezonie 2012/2013 zgodnie z 
liczbą zdobytych punktów, jednakże zostaną przesunięte do II ligi PLF. W takiej sytuacji miejsce 
w I lidze PLF zachowują zespoły, które w sezonie 2012/2013 zostały sklasyfikowane na 
miejscach spadkowych. 
5. Zasady przyznawania licencji klubowych dla klubów Polskiej Ligi Futsalu reguluje odrębna 
uchwała Zarządu PZPN. 
 
Art. 2  
1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu, zobowiązane są rozegrać 
mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w 
zawodach najsilniejszy skład.  
2. PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz audio- i wizualnego materiału 
dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz 



koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów I ligi Polskiej Ligi 
Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty we właściwy 
materiał, jak i stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia fotograficznego, 
audio- i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 
 
Art. 3  
1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu prowadzi Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN.  
2. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych 
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są do posiadania 
oficjalnego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest korespondencja z  
Departamentem Rozgrywek Krajowych PZPN. 
Wszelka korespondencja dotycząca I ligi PLF powinna być przesyłana za pomocą poczty 
elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl 
4. Sędziów do prowadzenia zawodów I ligi Polskiej Ligi Futsalu wyznacza Kolegium Sędziów 
PZPN.  
5. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I ligi PLF zobowiązane są do dokonania przedpłat na 
pokrycie kosztów delegowania sędziów i obserwatorów w dwóch ratach: 
 • I rata w wysokości  3000- zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej 
sezonu 2013/2014. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. 
 • II rata w wysokości  3000- zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej 
sezonu 2013/2014.Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej. 
W uzasadnionych przypadkach wynikających z potrzeby zachowania integralności rozgrywek, 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości kwoty 

wpłaty na pokrycie kosztów delegowania sędziów i obserwatorów.  

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

 Ilość drużyn w grupie 

Ilość drużyn 12 11 10 9 8 7 6 

Ilość meczy jako gospodarz 11 10 9 8 7 6 5 

Poniesione koszty przez 
KLUB 

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 

Poniesione koszty przez 
PZPN 

6000 5500 5000 4500 4000 3500 3000 

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

poczet przyszłych kar za żółte kartki w dwóch ratach: 

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

2013/2014. Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek Krajowych 

PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej. 

 • II rata w wysokości  500 zł - płatna przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej 
sezonu 2013/2014.Dowód uregulowania opłaty należy złożyć w Departamencie Rozgrywek 
Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej.  
 
 
 
 



Art. 4  
1. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w 
piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz 
Komisji d.s. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  
2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:  
 

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

Związku Piłki Nożnej,  

b) przestrzegać zasad Fair Play,  

c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,  

d) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek 

organizowanych przez PZPN.  

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

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

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

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

międzynarodowym). 

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

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

wyniku uzyskanego do momentu przerwania zawodów.  

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

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.  

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

danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami: 

 którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem 

czerwonej kartki,  

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

barwach występują w chwili dokańczania zawodów,  



 którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości 

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.  

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

kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono 

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

dokończonych zawodach. 

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

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

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

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

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

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

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

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

pieniężną w wysokości 500 zł.  

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

 3 punkty z zwycięstwo, 



 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis), 

 0 punktów za spotkanie przegrane.  

 
Art. 9  
1. W I lidze Polskiej Ligi Futsalu kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 
punktów.  
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują: 
3. przy dwóch zespołach:  
 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

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

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

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

cyklu rozgrywek,  

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

całego cyklu.  

4. przy więcej niż dwóch zespołach:  
 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

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

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

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

cyklu rozgrywek,  

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

całego cyklu,  

e) przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Departament Rozgrywek 

Krajowych PZPN. 

Art. 10  
1.Drużyny, które zajmą 1 miejsca w swoich grupach w rozgrywkach o mistrzostwo I Ligi 
Futsalu w danym sezonie, w kolejnej edycji rozgrywek będą uczestniczyć w Ekstraklasie 
Polskiej Ligi Futsalu. 
2.Drużyny, które zajmą 2 miejsca w swoich grupach w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi 
Futsalu w danym sezonie, rozegrają ze sobą mecz i rewanż. Zwycięzca tego dwumeczu 
rozegra mecz i rewanż o awans/utrzymanie z drużyną, która zajęła 10 miejsce w 
rozgrywkach Futsal Ekstraklasy. 
 
Art. 11  
Zespoły, który w rozgrywkach Ekstraklasy Polskiej Ligi Futsalu zajmą miejsca 11-12 spadają do I 
ligi PLF w której wezmą udział w sezonie 2013/2014.  
 
Art. 12  
1. Rozgrywki o mistrzostwo I ligi Futsalu, prowadzone są systemem dwurundowym. 



2. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz 
oraz  u przeciwnika jako gość.   
3. Zespół który zajmie 1 miejsce w grupie uzyskuje awans do rozgrywek Ekstraklasy PLF w 
następnym sezonie rozgrywkowym. 
4. Drużyny, która zajmą dwa ostatnie miejsca w grupach, spadają do właściwej terytorialnie II ligi 
PLF, w której rozgrywać będą zawody w następnym sezonie. 
5. Liczba drużyn spadających z każdej z grupy ulega zwiększeniu w zależności od 
przynależności drużyn które spadną z Ekstraklasy futsalu. 
 
Art. 13  
1. Do rozgrywek I ligi PLF awansują 4 kluby II ligi PLF. 

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

przekroczy 4, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo do 

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

I ligi PLF. 

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

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

spotkań tej drużyny, 

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

wyniki, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się walkowery dla 

przeciwników. 

4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach I ligi PLF zostanie 
ukarana karą pieniężną w wysokości 1500 zł.  
 
Art. 15  
1. 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 Polskiej Ligi Futsalu, muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a 
następnie uprawnieni przez  Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z zachowaniem 
wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN.  
2. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Departamentu Rozrywek 

Krajowych  PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez odpowiedni 

wojewódzki związek piłki nożnej (wzór listy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały). Letni 

okres transferowy trwa od zakończenia rozgrywek sezonu 2012/2013 do godziny 16.00 w ostatni 

piątek przed datą rozpoczęcia rundy jesiennej sezonu 2013/14. Zimowe okienko transferowe trwa 

od dnia ostatniego meczu rundy jesiennej do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą 

rozpoczęcia rundy wiosennej sezonu 2013/2014.  

3. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek I ligi Polskiej Ligi Futsalu nie więcej niż 25 zawodników 
w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodników, którzy w roku kalendarzowym, 
w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz 



zawodników młodszych. Juniorzy mogą grać w meczach I ligi Polskiej Ligi Futsalu po ukończeniu 
16 roku życia. 
4. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie. 
5. 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.  
6. Zawodnicy uprawiający piłkę nożną mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a zarazem są 
obowiązani poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem pierwszego 
zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu piłki nożnej 
musi być odnotowana na karcie zgłoszenia oraz wydanej zawodnikowi karcie badań lekarskich 
według obowiązującego wzoru. Badania lekarskie muszą być przeprowadzane okresowo, których 
wyniki odnotowuje się w karcie badań lekarskich.  
7. Zawodnicy piłki nożnej są obowiązani poddać się badaniom kontrolnym w odstępach nie 
dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia 
badań.  
8. W spotkaniach piłki nożnej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy legitymujący się aktualnie 
pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich,  
9. Przed zawodami sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania przez wszystkich 
zawodników aktualnych badań lekarskich. 
 
Art. 16  
1. Zespoły I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą prowadzić trenerzy posiadający co najmniej 
uprawnienia instruktora futsalu lub instruktora piłki nożnej.  
2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar wynikających z niniejszego 
regulaminu oraz regulaminu dyscyplinarnego.  
 
Art. 17  
1. Zawody o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu mogą być rozgrywane na halach uznanych 
przed rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo tej klas rozgrywkowej. Klub 
jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie dopełnił 
tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne konsekwencje 
regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na nie 
odbyte zawody.  
2. W uzasadnionych przypadkach Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyrazić 
zgodę na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla innej klasy rozgrywkowej. 
3. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej. 
4. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów. 
Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.  
5. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz 
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.  
6. Gospodarz zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po 
meczu. Gospodarz może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także 
może być ukarany dyscyplinarnie.  
7. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi 
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:  
 

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

związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach,  

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

zagrożenia związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność 

cywilną zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec 

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

odpowiada klub,  



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

przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i 

ubezpieczenie nieruchomości) zawarte przez właściciela hali,  

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

jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu.  

8. Mecze I ligi PLF nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji organu 
dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, 
obserwatorzy oraz delegaci Komisji d.s.  Futsalu i Piłki Plażowej PZPN mają obowiązek 
sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali.  
 
Art. 18  
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na 
pierwszym miejscu).  
2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem 
powiadomić pocztą elektroniczną przeciwnika, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, 
Kolegium Sędziów PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów. Każda drużyna wyjeżdża na 
zawody na koszt własny. W przypadku niedochowania zaznaczonego terminu klub zostanie 
ukarany karą pieniężną w wysokości 500 zł.  
3. W przypadku nieotrzymania informacji o terminie i miejscu rozegrania zawodów, drużyna gości 
na 10 dni przed rozpoczęciem kolejki zobowiązana jest powiadomić Departament Rozgrywek 
Krajowych  PZPN o zaistniałej sytuacji. W takim przypadku Departament Rozgrywek Krajowych 
PZPN  najpóźniej 5 dni przed terminem kolejki wyznacza z urzędu dokładną datę rozegrania 
takich zawodów (miejscem ich rozegrania będzie hala drużyny występującej w roli gospodarza 
zawodów). Nierozegranie zawodów w tym terminie będzie skutkowało zweryfikowaniem wyniku 
meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść drużyny gospodarza. 
 
Art. 19  
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.  
2. Ustala się, że mecze I Ligi Polskiej Ligi Futsalu muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem 
terminów obligatoryjnych:  
 

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

i organu prowadzącego rozgrywki), 

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

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

3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o 
mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu na jeden termin i o jednej godzinie. Wszystkie mecze 
ostatniej kolejki rundy wiosennej co do zasady muszą zostać rozegrane o jednej porze – w 
sobotę o godz. 18:00. Za zgodą obydwu klubów Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może 
ustalić inny termin rozegrania meczów w terminach objętych obligatoryjnością, ale tylko 
wcześniejszy, niż uprzednio wyznaczony. 
4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN, podlega karze 500 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscyplinarna PZPN może 
nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 
5. W przypadku awarii środka transportu lub jego braku Departament Rozgrywek Krajowych 
może wyrazić zgodę na rozegranie nieodbytych z tych przyczyn zawodów wyłącznie w przypadku 
osiągnięcia porozumienia przez obydwa zainteresowane kluby. 
 
Art. 20  
Powołanie co najmniej dwóch zawodników do reprezentacji narodowych w futsalu w terminach 
FIFA, UEFA, PZPN może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko 



pierwszej i młodzieżowej reprezentacji U-21). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
 
Art. 21  
1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN.  
2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub 
winien zaproponować nowy termin, uzgodniony pisemnie z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej 
sytuacji może nastąpić za zgodą Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Nowy termin nie 
może być ustalony po zakończeniu rozgrywek, natomiast gdy mecz odbyć się miał pierwotnie w 
rundzie jesiennej – nowy termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej. O 
zmianę terminu meczu kluby mogą wystąpić najpóźniej 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym 
terminem kolejki. 
 
Art. 22  
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali zobowiązany 
jest do: 
 

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

b) filmowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamer wideo,  

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

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

stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,  

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

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

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

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

swoją na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami 

własnoręcznym podpisem na protokole meczowym. W przypadku braku opieki medycznej 

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

gospodarz zawodów, 

g) stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,  

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

i) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej 

stacji posiadającej prawa telewizyjne,  

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

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

także komunikacji,  

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

przedstawicielowi drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby 

szkoleniowe.  

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



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

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

przestrzegania powyższego, przedstawiciel PZPN  w porozumieniu z sędzią zawodów 

mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

b) stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i 

informowanie o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich 

PZPN.  

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

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

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

organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

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

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

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

Uchwały Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną; 

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

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

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

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

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

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

zgodnie z przepisami; 

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

uprawniony na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych dokumentów; 

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

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

rozgrywek w piłkę nożną; 



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

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

Futsal; 

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

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

przerwane; 

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

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

przerwane; 

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

przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry; 

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

powodu zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu 

gry; 

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

minut; 

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

zawodników, wraz z załącznikiem;  

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

pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom; 

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

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

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

piłkę nożną; 

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

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

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

Dyscyplinarną PZPN;  

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

tego powodu zawody zostaną odwołane. 

2. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym 
walkowerem. 
3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – 
utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 
 
Art. 25  
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN 
przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 48 godzin po zawodach.  
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto PZPN kaucji protestowej 
w wysokości 500 złotych (pięćset złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega 
zwrotowi.  
3. Protesty co do zasady nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.  
4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch 
żółtych kartek mogą być rozpatrywane jedynie gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu 



niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu 
sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów PZPN.  
5. Od orzeczeń wydanych w I instancji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do 
Komisji ds. Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w 
Przepisach w sprawie organizacji rozgrywek.  
 
Art. 26  
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi Polskiej Ligi Futsalu zobowiązane są 

do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli 

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

czynności. 

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

wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu 

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

Dyscyplinarna PZPN. 

Art. 27  
1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani są do wręczenia sędziemu 
zawodów – pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji Futsalu i Piłki 
Plażowej PZPN – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion 
i nazwisk wraz z ich własnoręcznymi podpisami.  
2. Na ławkach rezerwowych może zasiadać maksymalnie siedmiu oficjalnych przedstawicieli 
klubowych oraz dziewięciu zawodników rezerwowych, którzy muszą mieć założone koszulki 
odróżniające się kolorem od koszulek zawodników. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do 
protokołu meczowego.  
3. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i wysyła je do Departamentu Rozgrywek 
Krajowych PZPN pocztą listem priorytetowym najpóźniej drugiego dnia roboczego po 
zakończeniu spotkania. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego 
przez okres 30 dni.  
4. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia 
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników, wypełnionego w 
systemie Extranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez 
złożenie podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy 
dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.  
W przypadku braku możliwości wypełnienia sprawozdania w systemie Extranet, spowodowanej 
awarią systemu, kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia sędziemu odręcznie 
wypełnionego sprawozdania zgodnie z wyżej określonymi zasadami. 
5. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie 
Extranet w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania. Oryginalne egzemplarze załączników 
do protokołów oraz wydruki o których mowa w ust. 3, sędzia jest zobowiązany dostarczyć do 
Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin od zakończenia spotkania 
listem poleconym priorytetowym. W przypadku braku możliwości wypełnienia formularza w 
systemie Extranet, spowodowanej awarią systemu, sędziowie zobowiązani są dostarczyć 
Sprawozdanie z zawodów do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN, za pośrednictwem 
poczty elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl oraz listem poleconym priorytetowym w terminie 
48 godzin od zakończenia spotkania.  
 
Art. 28  
1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:  
 

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

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

zawodów powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,  

mailto:futsal@pzpn.pl


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

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

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

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

gospodarz zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy, 

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

ochraniaczy na golenie.  

2. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy 
rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole 
sędziowskim.  
3. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.  
 
Art. 29  
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.  
 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
  
                  Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/158  z dnia 15  października  2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Halowy Puchar Polski na sezon 

2014/2015  i następne  
 

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

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

 
REGULAMIN ROZGRYWEK O HALOWY PUCHAR POLSKI 

NA SEZON 2014/2015 i następne 
 

Rozgrywki o Halowy Puchar Polski są masową imprezą piłkarską, mającą na celu wyłonienie 
najlepszej spośród wszystkich polskich drużyn futsalowych, ubiegających się o to trofeum. 
 
1. Uczestnictwo 
 
1. W rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w sezonie 2014/2015 i następnych obowiązkowo 
biorą udział drużyny Ekstraklasy i  I ligi PLF. Pozostałe drużyny biorą udział na zasadzie 
dobrowolności. 
 
2. Zgłoszenie do rozgrywek następuje poprzez pisemne zgłoszenie w terminie ustalonym 
przez Wydziały Futsalu Wojewódzkich ZPN. Uprawnienie zawodników do rozgrywek ligowych 
oznacza jednocześnie uprawnienie do uczestnictwa w rozgrywkach pucharowych, z 
zastrzeżeniem pkt. 5 niniejszego regulaminu. Dla drużyn środowiskowych uprawnienie 
zawodników odbywa się na podstawie listy zawodników reprezentujących środowisko 
potwierdzonej przez Wojewódzki Związek Piłki Nożnej. Drużyny środowiskowe zobowiązane są 
do posiadania na turniejach o Halowy Puchar Polski potwierdzonych list zawodników wraz z 
dokumentem tożsamości oraz aktualnych badań lekarskich. 
 
Zespoły biorące udział w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski w zależności od klasy 
rozgrywkowej wnoszą na konto PZPN numer DZ BANK:  95 1740 0006 0000 3000 0021 6275  



jednorazową opłatę w wysokości: 200 zł. (dwieście złotych 00/100) kluby Ekstraklasy PLF, 150 zł. 
(sto pięćdziesiąt złotych 00/100) kluby I ligi PLF. Na konto Wojewódzkiego ZPN prowadzącego 
rozgrywki jednorazową opłatę w wysokości: 100 zł (sto złotych 00/100) kluby II ligi PLF oraz 50 zł 
(pięćdziesiąt złotych 00/100) drużyny środowiskowe. Kluby Ekstraklasy i I ligi zobowiązane są do 
przesłania kserokopii dowodu wpłaty do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. Kluby II ligi i 
drużyny środowiskowe zobowiązane są do przesłania kserokopii dowodu wpłaty do 
Wojewódzkiego ZPN prowadzącego rozgrywki. Powyższe kwoty należy uiścić w terminie nie 
mniejszym niż 7 dni przed rozegraniem pierwszego meczu w HPP. 
 
3. Zespoły biorące udział w turniejach eliminacyjnych do Halowego Pucharu Polski 
zobowiązane są do wpłaty wpisowego na konto organizatora poszczególnych turniejów na 7 dni 
przed turniejem w wysokościach ustalonych przez Wydziały Futsalu Wojewódzkich Związków 
Piłki Nożnej. 
 
4. W przypadku wystawienia przez klub do rozgrywek więcej niż jednej drużyny, zawodnicy, 
którzy brali udział w jednej drużynie, nie mogą brać udziału w innej drużynie tego samego klubu 
w następnym terminie, jeżeli obie drużyny awansowały dalej. Jeżeli jedna z tych drużyn została 
wyeliminowana z rozgrywek, wtedy najwyżej 3 zawodników drużyny wyeliminowanej może grać 
w poszczególnych turniejach w tej drużynie swego klubu, która zakwalifikowała się do dalszych 
rozgrywek. 
 
5. Zawodnicy uprawnieni do gry w zespołach biorących udział w rozgrywkach Polskiej Ligi 
Futsalu, nie mają prawa reprezentować w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski drużyny 
środowiskowej. 
 
2. Etapy rozgrywek 
 
1. Rundy eliminacyjne do czasu wyłonienia 20 zespołów rozgrywek o Halowy Puchar Polski w 
sezonie rozgrywkowym rozegrane z udziałem zespołów I ligi PLF, II ligi PLF oraz drużyn 
środowiskowych odbędą się w terminach określonych przez Wojewódzkie ZPN. Gospodarze 
turniejów zostaną wskazani przez Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej spośród klubów, które 
wyrażą chęć organizacji turnieju. Zasady awansu do następnej rundy Halowego Pucharu Polski 
uzależnione są od ilości startujących drużyn. Przed losowaniem Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN dokona rozstawienia zespołów wg. klucza terytorialnego. Drużyny zostaną 
podzielone na grupy, a następnie rozlosowane zostaną pary. Wszyscy zainteresowani zostaną 
poinformowani o rozstawieniu w terminie nie krótszym niż 21 dni przed meczem. 
  
2. 1/16 rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie rozgrywkowym rozegrana zostanie z 
udziałem 12 zespołów Ekstraklasy z bieżącego sezonu i 20 drużyn wyłonionych na etapie rundy 
eliminacyjnej z poszczególnych ZPN. Gospodarzem zawodów będzie zespół niżej sklasyfikowany 
w poprzednim sezonie rozgrywkowym. Awans do następnej rundy uzyskają zwycięzcy 
poszczególnych meczów. Awans do kolejnej rundy uzyska zwycięzca zawodów. 
  
3. 1/8 rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie rozgrywkowym rozegrana zostanie z 
udziałem drużyn, które uzyskały awans w poprzedniej rundzie, spośród których zostaną 
utworzone pary. Zespoły te rozegrają pomiędzy sobą jeden mecz, którego gospodarzem będzie 
drużyna niżej sklasyfikowana w poprzednim sezonie rozgrywkowym. Awans do kolejnej rundy 
uzyska zwycięzca spotkania.  
 
4. 1/4 (ćwierćfinał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w sezonie rozgrywkowym rozegrany  
zostanie z udziałem drużyn które uzyskały awans w poprzedniej rundzie, które utworzą pary, 
zespoły te rozegrają ze sobą dwa mecze, przy założeniu, iż gospodarzem pierwszego meczu 
będzie zespół niżej sklasyfikowany w poprzednim sezonie rozgrywkowym. Awans do Final Four 
Halowego Pucharu Polski w sezonie rozgrywkowym uzyskają zwycięzcy dwumeczy wyłonieni 
zgodnie z Przepisami gry w futsal. 
 



5. Final Four (2 półfinały i finał) rozgrywek o Halowy Puchar Polski w bieżącym sezonie zostanie 
rozegrany z udziałem 4 zwycięzców meczów ćwierćfinałowych. Losowania par dokona 
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
6. Organizator turnieju Final Four zostanie wskazany przez Komisję  Futsalu i Piłki Plażowej 
PZPN. 
 
3. Ustalenia organizacyjne 
 
1. Zawody o Halowy Puchar Polski w sezonie rozgrywkowym w rundach eliminacyjnych 
będą rozgrywane wg. przepisów gry FUTSAL-FIFA, z modyfikacją przepisów o faulach 
akumulowanych, w rozgrywkach Halowego Pucharu Polski przedłużany rzut karny będzie 
wykonywany po 4 i każdym następnym przewinieniu drużyny oraz o czasie gry, w turniejach 
obowiązywał będzie czas gry 2x12 min czasu efektywnego. 
 
2. Począwszy od 1/16 rozgrywek o Halowy Puchar Polski zawody o Halowy Puchar Polski 
będą rozgrywane wg. obowiązujących w pełnym zakresie przepisów FUTSAL-FIFA. 
 
 
3. Do każdego turnieju drużyna może zgłosić maksymalnie 25 zawodników przy czym do 
protokołu sędziowskiego winno być wpisanych 14 zawodników. 
 
4. Zespoły na czas trwania turniejów ubezpieczają swoich zawodników we własnym 
zakresie. 
 
5. Każdy zespół biorący udział w rozgrywkach PLF zobowiązany jest do posiadania 
wrozgrywkach Halowego Pucharu Polski dwóch kompletów strojów różniących się kolorystycznie 
z numerami na koszulkach, drużyny środowiskowe muszą posiadać jeden komplet strojów z 
numerami na koszulkach. 
 
6. Zawodnik przez cały czas trwania turnieju zobowiązany jest do grania z tym samym 
numerem na koszulce. 
 
7. Gospodarz zawodów poszczególnych rund Halowego Pucharu Polski w terminie 14 dni 
przed zawodami informuje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, Kolegium Sędziów 
Wojewódzkich Związków Piłki Nożnej i PZPN oraz uczestników o czasie i miejscu rozgrywania 
zawodów. Niezachowanie zaznaczonego terminu spowoduje ukaranie gospodarza karą 
pieniężną w wysokości 100 zł. 
 
8. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Halowego 
Pucharu Polski na sezonie rozgrywkowym zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości:  
a.  1000 zł. - w fazie turniejowej,  
b. 1500 zł. - w przypadku zawodów 1/16 HPP,  
c. 2000 zł. - w przypadku zawodów 1/8 oraz ¼ HPP, 
d. 5000 zł. - w przypadku nie stawienia się na zawodach Final Tour. 
 
9. Gospodarz turnieju eliminacyjnego w ramach budżetu powstałego z wpłat uczestników 
ma obowiązek zapewnić: opiekę medyczną, uregulowanie ryczałtów sędziowskich, wodę 
mineralną dla każdego zawodnika oraz osobną szatnie z natryskami dla każdej z drużyn i 
sędziów. 
 
10. Zawody organizuje klub będący gospodarzem i pokrywa wszelkie koszty związane z 
organizacją zawodów w tym koszty obsługi sędziowskiej. Każda drużyna uczestniczy w 
zawodach na własny koszt. 
 
11. Ewentualne protesty dotyczące przebiegu zawodów o Halowy Puchar Polski mogą być 
składane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie  48 godzin po zawodach. Do 



protestu należy dołączyć pokwitowanie wpłacenia na konto PZPN kaucji protestowej według 
zasad rozgrywek o mistrzostwo PLF. 
 
12. O zasadach awansu do kolejnej rundy Halowego Pucharu Polski obowiązują przepisy w 
sprawie organizacji rozgrywek PLF oraz regulaminu rozgrywek o mistrzostwo PLF. 
 
4. Nagrody 
 
1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 
Puchar Polski, medale pamiątkowe (25 szt.) nagrodę pieniężną określoną przed rozpoczęciem 
rozgrywek o Halowy Puchar Polski powstałą w wyniku wpłat dokonanych przez uczestników 
rozgrywek. 
 
2. Klub, który zajmie II miejsce w rozgrywkach o Halowy Puchar Polski otrzymuje: 
pamiątkowy puchar i medale (25 szt.). 
 
 
5. Sędziowie 
 
1. Na każdy turniej Halowego Pucharu Polski oraz pozostałe zawody Halowego Pucharu 
Polski – Kolegium Sędziów deleguje trzech sędziów, w tym sędziego głównego turnieju, który ma 
obowiązek czuwać nad jego sprawnym przebiegiem oraz przedłożyć do Wydziału Futsalu 
Wojewódzkiego ZPN pisemne sprawozdanie wraz z końcową klasyfikacją turnieju w terminie 48 
godzin po zakończeniu zawodów oraz w terminie 24 godzin po zawodach wypełnić protokół 
elektroniczny na portalu futsal-serwis.pl. 
2. Zawody od 1/16 Halowego Pucharu Polski prowadzą wyłącznie sędziowie szczebla 
centralnego Polskiej Ligi Futsalu.  
3. Wysokość ryczałtów sędziowskich podczas turniejów eliminacyjnych Halowego Pucharu 
Polski wynoszą: 40 zł. brutto za jeden mecz dla I i II sędziego i 20 zł. brutto za jeden mecz dla 
sędziego czasowego. Koszty obsługi sędziowskiej oraz koszty dojazdu sędziów wg tabeli PZPN 
obowiązującej dla sędziów Polskiej Ligi Futsalu pokrywa gospodarz zawodów. 
4. Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów w ramach 1/16 oraz 1/8 
Halowego Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących 
dla sędziów I ligi PLF. 
5. Wysokość ryczałtów sędziowskich oraz kosztów podróży sędziów od 1/4 Halowego 
Pucharu Polski są regulowane przez gospodarza zawodów wg stawek obowiązujących dla 
sędziów Ekstraklasy PLF. 
6. Koszty obsługi sędziowskiej w ramach turnieju Final Four wg. stawek obowiązujących dla 
sędziów Ekstraklasy PLF reguluje Polskie Kolegium Sędziów. 
 
6. Sankcje dyscyplinarne 
 
W czasie zawodów o Halowy Puchar Polski obowiązują przepisy gry w piłkę nożna FUTSAL-
FIFA, Regulamin Dyscyplinarny PZPN oraz przepisy w sprawie organizacji rozgrywek. 
 
7. Postanowienia końcowe 

 
1. Niniejszy Regulamin wraz z przepisami gry FUTSAL-FIFA oraz Regulaminem Dyscyplinarnym 
PZPN i przepisami w sprawie organizacji rozgrywek jest podstawą rozgrywek o Halowy Puchar 
Polski. 
2.  Prawo interpretacji regulaminu przysługuje Departamentowi Rozgrywek Krajowych PZPN. 
 
 
       
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/159 z dnia  15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr X/269 z dnia 4 października 2013  roku Zarządu 

PZPN dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w futsalu U-20 na rok 2013 i następne  

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr X/269   z dnia  4 października  2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-20 na 
rok 2013 i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

 

2. § 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone 

na grupy eliminacyjne. Podział na grupy, system rozgrywek eliminacyjnych i ilość drużyn 

awansujących do rundy finałowej stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

z poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji z załącznika nr 1. 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego 

miejsce zastąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, 

z udziałem szesnastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 

3. § 6 pkt 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

3. Listy zawodników należy przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w 

terminie nie późniejszym niż 10 dni przed rozpoczęciem turnieju eliminacyjnego na adres  

e-mail futsalmmp@pzpn.pl.  

 
4. § 6 pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

4. Listy zawodników należy przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w 

terminie nie późniejszym niż 10  dni przed rozpoczęciem turnieju finałowego na adres e-

mail futsalmmp@pzpn.pl.  

 

 

 



5. § 8 pkt 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

4.Organizator turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów 

zobowiązany jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki 

oraz końcową klasyfikacje turnieju.  

 

6. § 9 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 

zostanie rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju 

eliminacyjnego U-20. 

 

7. § 9 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-

20, zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi  Departament Rozgrywek 

Krajowych na 21 dni przed turniejem finałowym U-20. 

 

8. § 11 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem 

niedopuszczenia do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

 

9. Skreśla się § 12 

 

10. Par. par. 13 – 19 otrzymują odpowiednio numerację par. par 12 – 18. 

 
11. § 13 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji 

protestowej w wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną 

na adres: futsalmmp@pzpn.pl. 

 

12. § 15 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 2 

meczów, chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego 

zachowania się zawodnika. W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony od dalszego 

uczestnictwa w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, 

przy czym kara musi być odbyta w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski 

w Futsalu  w bieżącej lub następnej edycji.  

 

13. § 16 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i 

nie podlegają zaskarżeniu. 

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
 

t.j.U nr X/269 z 4.10.2013 r. 
zm.U nr XI/287 z 22.11.2013 r. 
zm.U. nr X/159 z 15.10.2014r. 
 

 
Uchwała nr X/269 z dnia 4 października 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w futsalu U-20 na sezon  2013/2014  i następne  

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

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-20 na rok 

2013 w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK 
MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-20 

NA SEZON 2013/2014  i następne  
 
§ 1 
 
Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o:  

1.Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

 

2. Regulamin dyscyplinarny PZPN. 

§ 2  

Rozgrywki Młodzieżowych  Mistrzostw Polski w Futsalu  U-20, prowadzi Departament Rozgrywek 

Krajowych  PZPN.  

§ 3  

W rozgrywkach Młodzieżowych  Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 biorą udział na zasadzie 

dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do 

uczestnictwa w rozgrywkach.  

 

 



§ 4  

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na 

grupy eliminacyjne. Podział na grupy, system rozgrywek eliminacyjnych i ilość drużyn 

awansujących do rundy finałowej stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

z poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji z załącznika nr 1. 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego 

miejsce zastąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął 

pierwsze miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, 

z udziałem szesnastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 

§ 5  

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  

2. W rundzie eliminacyjnej 16  zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. Podział 

na grupy stanowić będzie  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze zespoły z 

każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz 25),  

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz 26), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz 27), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz 28), 

4. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  odniosą 

zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b. zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

5. Zwycięzcy meczy półfinałowych uzyskają awans do meczu finałowego, natomiast przegrani w 

meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3 miejsce  Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 

Futsalu U-20.  

6. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w futsal 

dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu.  

§ 6  

1. W rozgrywkach  Młodzieżowych  Mistrzostw Polski w Futsalu  U-20 mogą brać udział 
wyłącznie zawodnicy, którzy w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, 
ukończą 20 rok życia, ale nie mniej niż 16 rok życia. Dla zawodników którzy w roku 
kalendarzowym w którym następuje rozpoczęcie eliminacji  ukończą 16 rok życia wymaga się 
pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
 



2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości oraz 

aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych 

personalnych i sportowych zawartych na liście.  

3. Listy zawodników należy przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w 

terminie nie późniejszym niż 10 dni przed rozpoczęciem turnieju eliminacyjnego na adres  

e-mail futsalmmp@pzpn.pl.  

 

4. Listy zawodników należy przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w 

terminie nie późniejszym niż 10  dni przed rozpoczęciem turnieju finałowego na adres e-

mail futsalmmp@pzpn.pl.  

 

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, mogą brać udział zawodnicy 

łączący grę w piłkę nożną 11  osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr VII/183 z dnia 20 

czerwca 2013 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach 

futsalu. 

6. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubowych futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo 

Polski w futsalu w danej kategorii za pisemną zgodą klubu macierzystego. 

7. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu.  

8. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

być wypożyczony tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach młodzieżowych.  

9. Każdy klub do gier eliminacyjnych oraz turnieju finałowego może zgłosić 14  zawodników z 

podstawowej listy zatwierdzonej przez Komisję ds.Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Zaleca się 

wpisywanie do protokołu meczowego 14 zawodników.  

10. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6 miesięcy.  

11. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu.  

§ 7  

1. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów.  

§ 8  

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia 

zawodnika do danego klubu potwierdzona przez właściwy terytorialnie związek piłki nożnej.  



2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP w Futsalu  U-20 musi przedstawić na żądanie 

sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 

Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w 

przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej 

na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed 

rozpoczęciem zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego 

dokumentu tożsamości traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez 

klub niewiarygodnych dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach. Karty zgłoszenia 

zawodników, którzy na żądanie sędziego nie przedstawią ważnego dokumentu tożsamości winne 

zostać zatrzymane i dołączone do sprawozdania sędziowskiego ze stosownym opisem dla 

organu prowadzącego rozgrywki.  

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione czytelnie i dołączone do zbiorczego 

protokołu z zawodów i przesłane do Komisji ds.Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie do 48 

godz. od zakończenia zawodów.  

4.Organizator turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów zobowiązany 

jest drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz końcową 

klasyfikacje turnieju.  

 

§ 9  

1.Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 

zostanie rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju 

eliminacyjnego U-20. 

 

2.Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi  Departament Rozgrywek 

Krajowych na 21 dni przed turniejem finałowym U-20. 

 

 

§ 10  

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN.  

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego.  

3. Koszty dojazdu wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu ponosi 

organizator turnieju eliminacyjnego.  

4.Koszty obsługi sędziowskiej w turnieju finałowym według stawek jak w punktach 2 i 3 

niniejszego paragrafu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

§ 11  

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej, 

wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla każdej z drużyn.  



2.Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem 

niedopuszczenia do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

 

3. Drużyny biorące udział w turnieju finałowym wnoszą na konto wskazane przez organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed zawodami pod rygorem niedopuszczenia do turnieju 

wpisowe w wysokości 600,00 zł.  

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Brak 

obecności na odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju .  

§ 12 

1. O kolejności miejsc w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym decydują zdobyte 

punkty zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN.  

3. 2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje: wynik 

bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, korzystniejsza różnica między 

zdobytymi i utraconymi bramkami w całym turnieju.  

Przy więcej niż dwóch zespołach sporządza się dodatkową punktację pomocniczą biorąc pod 

uwagę spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.  

§ 13  

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji 

protestowej w wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną 

na adres: futsalmmp@pzpn.pl. 

 

§ 14  

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

§ 15  

1. Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2.Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 2 

meczów, chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego 

zachowania się zawodnika. W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony od dalszego 

uczestnictwa w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna  PZPN, 

przy czym kara musi być odbyta w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w 

Futsalu  w bieżącej lub następnej edycji.  

 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


3. Kary dyskwalifikacji za wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, natomiast kary za 

napomnienia są anulowane po zakończeniu turniejów eliminacyjnych.  

§ 16 

1.Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 
Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 
którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  
 
2.Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję 

ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie 

podlegają zaskarżeniu. 

 
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Rozgrywek i Piłkarstwa 

Profesjonalnego. 

§ 17  

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

§ 18  

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                                                                                                          Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr X/160 z dnia  15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 

Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/292 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 
dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 

w futsalu U-18 na sezon  2013/2014 i następne  
 

Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr XI/292    z dnia  22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-18 na 
sezon 2013/2014  i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

1.przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

 

2. § 4 pkt 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 



5.Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, 

z udziałem szesnastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 
3. § 5 otrzymuje nowe następuje brzmienie: 

 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  

2. W rundzie eliminacyjnej 16  zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. 

Podział na grupy stanowić będzie  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze 

zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz 25),  

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz 26), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz 27), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz 28), 

4. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  odniosą 

zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b. zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

5. Zwycięzcy meczy półfinałowych uzyskają awans do meczu finałowego, natomiast 

przegrani w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3 miejsce  Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18.  

6. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w 

futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu.  

 
4. § 11 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem 

niedopuszczenia do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

 

5. § 15 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenie w wymiarze 2 

meczów, chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego 

zachowania się zawodnika. W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony od dalszego 

uczestnictwa w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

Kara musi być odbyta w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu 

w bieżącej lub następnej edycji. 

 



II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 
t.j.U nr XI/292 z 22.11.2013r. 
zm.U. nr X/160 z 15.10.2014r. 
 

Uchwała XI/292 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu     

U-18 na sezon 2013/2014 i następne 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 na 

sezon 2013/2014 i następne w następującym brzmieniu: 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-18 

NA SEZON 2013/2014 i następne 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o: 

1. przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. Podział na grupy, system rozgrywek eliminacyjnych i ilość drużyn awansujących do 

rundy finałowej stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  



3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz z 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji z załącznika nr 1. 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego miejsce 

zastąpi zespół z najlepszym bilansem, który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze 

miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, 

z udziałem szesnastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

§ 5 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  

2. W rundzie eliminacyjnej 16  zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. 

Podział na grupy stanowić będzie  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze 

zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz 25),  

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz 26), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz 27), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz 28), 

4. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  odniosą 

zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b. zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

5. Zwycięzcy meczy półfinałowych uzyskają awans do meczu finałowego, natomiast 

przegrani w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3 miejsce  Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18.  

6. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w 

futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu.  

§ 6 

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-18 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 18 rok życia ale nie 

mniej niż 15 rok życia. Od zawodników, którzy nie mają ukończonego 18 roku życia wymaga się 

pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości oraz 

aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych 

personalnych i sportowych zawartych na liście.  



3. Listy zawodników należy przesłać na adres e-mail futsalmmp@pzpn.pl Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do dnia 10 przed rozpoczęciem turnieju eliminacyjnego.  

4. Listy zawodników należy przesłać na adres e-mail futsalmmp@pzpn.pl Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do dnia 10 przed rozpoczęciem turnieju finałowego. 

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu U-18, mogą brać udział 

zawodnicy łączący grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową. 

6. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubowych futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe mistrzostwo 

Polski w futsalu w danej kategorii. 

7. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu. 

8. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

być wypożyczony tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach młodzieżowych. 

9. Każdy klub do gier eliminacyjnych oraz turnieju finałowego może zgłosić 14. zawodników z 

podstawowej listy zatwierdzonej przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zaleca się 

wpisywanie do protokołu meczowego 14. zawodników. 

10. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy. 

11. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski. 

§ 7 

1. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery. 

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów. 

§ 8 

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry. 

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-18 musi przedstawić na żądanie sędziego 

ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. Kapitanowie i 

kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w przypadku 

wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej na 

podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem 

zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości 

traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych 

dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach. Karty zgłoszenia zawodników, którzy na 

żądanie sędziego nie przedstawią ważnego dokumentu tożsamości winne zostać zatrzymane i 

dołączone do sprawozdania sędziowskiego ze stosownym opisem dla organu prowadzącego 

rozgrywki. 



3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione czytelnie i dołączone do zbiorczego 

protokołu z zawodów i przesłane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do 48 

godz. od zakończenia zawodów. 

4.Organizator turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów zobowiązany jest 

drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz końcową klasyfikację 

turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-18. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi  Departament Rozgrywek Krajowych 

na 21 dni przed turniejem finałowym U-18. 

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu ponosi 

organizator turnieju eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowym według stawek, jak w punktach 2 i 3 niniejszego 

paragrafu, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochrony, wody mineralnej dla każdej z 

drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem 

niedopuszczenia do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Drużyny biorące udział w turnieju finałowym wnoszą na konto wskazane przez organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed zawodami pod rygorem niedopuszczenia do turnieju,  

wpisowe w wysokości 500,00 zł. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Brak 

obecności na odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju. 

§ 12 

1. O kolejności miejsc w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym decydują zdobyte 

punkty zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN. 



2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje: wynik 

bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, korzystniejsza różnica między 

zdobytymi i utraconymi bramkami w całym turnieju. 

3. Przy więcej niż dwóch zespołach sporządza się dodatkową punktację pomocniczą biorąc pod 

uwagę spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl 

 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

§ 15 

1.Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju. 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenie w wymiarze 2 

meczów, chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego 

zachowania się zawodnika. W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony od dalszego 

uczestnictwa w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

Kara musi być odbyta w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu w 

bieżącej lub następnej edycji. 

3. Kary dyskwalifikacji za wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, natomiast kary za 

napomnienia są anulowane po zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

§ 17 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-18 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 

którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-18 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

§ 18 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN. 

 

 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


§ 19 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następne. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/161 z dnia  15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/293 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 

dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w futsalu U-16 na sezon  2013/2014 i następne  

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

 
I.W Uchwale nr XI/293    z dnia  22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-16 na 
sezon 2013/2014  i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 
1.przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

 

2. § 4 pkt 5 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 
5.Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, 

z udziałem szesnastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 

3.  § 5 otrzymuje nowe następuje brzmienie: 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  

2. W rundzie eliminacyjnej 16  zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. 

Podział na grupy stanowić będzie  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  

3. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze 

zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz 25),  

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz 26), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz 27), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz 28), 



4. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  odniosą 

zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b. zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

5. Zwycięzcy meczy półfinałowych uzyskają awans do meczu finałowego, natomiast 

przegrani w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3 miejsce  Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-16.  

6. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w 

futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu.  

 
4. § 11 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem 

niedopuszczenia do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

 

5. § 15 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenie w wymiarze 2 

meczów, chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego 

zachowania się zawodnika. W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony od dalszego 

uczestnictwa w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

Kara musi być odbyta w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu 

w bieżącej lub następnej edycji. 

 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
t.j.U nr XI/293 z 22.11.2013r. 
zm.U. nr X/161 z 15.10.2014r. 
 

Uchwała nr XI/293  z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w     Futsalu 

U-16 na sezon 2013/2014 i następne 

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

I.Przyjmuje się Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 na 
sezon 2013/2014 i następne w następującym brzmieniu: 

 
 



REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-16 

NA SEZON 2013/2014 i następne 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o: 

1. przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. Podział na grupy, system rozgrywek eliminacyjnych i ilość drużyn awansujących do 

rundy finałowej stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz z 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji z załącznika nr 1. 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego miejsce 

zastąpi zespół z najlepszym bilansem który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, 

z udziałem szesnastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

§ 5 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  

2. W rundzie eliminacyjnej 16  zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. 

Podział na grupy stanowić będzie  załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.  



3. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze 

zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz 25),  

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz 26), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz 27), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz 28), 

4. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które  odniosą 

zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:  

a. zwycięzca meczu nr 25 – zwycięzca meczu nr 27, 

b. zwycięzca meczu nr 26 – zwycięzca meczu nr 28. 

5. Zwycięzcy meczy półfinałowych uzyskają awans do meczu finałowego, natomiast 

przegrani w meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3 miejsce  Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-16.  

6. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w 

futsal dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu.  

§ 6 

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-16 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 16 rok życia, ale nie 

mniej niż 14 rok życia. Od wszystkich zawodników wymaga się pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości oraz 

aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych 

personalnych i sportowych zawartych na liście.  

3. Listy zawodników należy przesłać na adres e-mail futsalmmp@pzpn.pl Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do dnia 10 przed rozpoczęciem turnieju eliminacyjnego. 

4. Listy zawodników należy przesłać na adres e-mail futsalmmp@pzpn.pl Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do dnia 10 przed rozpoczęciem turnieju finałowego. 

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16, mogą brać udział 

zawodnicy łączący grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową. 

6. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubowych futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe mistrzostwo 

Polski w futsalu w danej kategorii. 

7. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu. 



8. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

być wypożyczony tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach młodzieżowych. 

9. Każdy klub do gier eliminacyjnych oraz turnieju finałowego może zgłosić 14. zawodników z 

podstawowej listy zatwierdzonej przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zaleca się 

wpisywanie do protokołu meczowego 14. zawodników. 

10. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy. 

11. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski. 

§ 7 

1. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery. 

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów. 

§ 8 

1.Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do gry. 

2.Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-16 musi przedstawić na żądanie sędziego 

ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. Kapitanowie i 

kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w przypadku 

wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej na 

podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem 

zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości 

traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych 

dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach. Karty zgłoszenia zawodników, którzy na 

żądanie sędziego nie przedstawią ważnego dokumentu tożsamości winne zostać zatrzymane i 

dołączone do sprawozdania sędziowskiego ze stosownym opisem dla organu prowadzącego 

rozgrywki. 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione czytelnie i dołączone do zbiorczego 

protokołu z zawodów i przesłane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do 48 

godz. od zakończenia zawodów. 

4.Organizator turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów zobowiązany jest 

drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz końcową klasyfikację 

turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-16. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek Krajowych na 

21 dni przed turniejem finałowym U-16. 



 

 

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu ponosi 

organizator turnieju eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowym według stawek jak w punktach 2 i 3 niniejszego 

paragrafu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochrony, wody mineralnej  dla każdej z 

drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem 

niedopuszczenia do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Drużyny biorące udział w turnieju finałowym wnoszą na konto wskazane przez organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed zawodami pod rygorem niedopuszczenia do turnieju 

wpisowe w wysokości 500,00 zł. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Brak 

obecności na odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju. 

§ 12 

1. O kolejności miejsc w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym decydują zdobyte 

punkty zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN. 

2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje: wynik 

bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, korzystniejsza różnica między 

zdobytymi i utraconymi bramkami w całym turnieju. 

3. Przy więcej niż dwóch zespołach sporządza się dodatkową punktację pomocniczą biorąc pod 

uwagę spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


 

 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN. 

§ 15 

1.Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju. 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 2 

meczów, chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego 

zachowania się zawodnika. W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony od dalszego 

uczestnictwa w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

Kara musi być odbyta w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu w 

bieżącej lub następnej edycji. 

3. Kary dyskwalifikacji za wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, natomiast kary za 

napomnienia są anulowane po zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

§ 17 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-16 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 

którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-16 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

§ 18 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN  

§ 19 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następne. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/162 z dnia  15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/294 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 

dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w futsalu U-14 na sezon  2013/2014 i następne  

 



Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr XI/294   z dnia  22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu U-14 na 
sezon 2013/2014  i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

1. przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

 

2. § 11 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem 

niedopuszczenia do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

 

3. § 15 pkt 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenie w wymiarze 2 

meczów, chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego 

zachowania się zawodnika. W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony od dalszego 

uczestnictwa w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

Kara musi być odbyta w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu 

w bieżącej lub następnej edycji. 

 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
t.j.U nr XI/294 z 22.11.2013r. 
zm.U. nr X/162 z 15.10.2014r. 

 

Uchwała nr XI/294 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w     Futsalu 

U-14 na sezon 2013/2014 i następne 

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

I. Przyjmuje się Regulamin  Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-

14 na sezon 2013/2014 i następne w następującym brzmieniu: 

 



 
 

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 

 NA SEZON 2013/2014 i następne  

 

§ 1 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o: 

1. przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2 

Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14, prowadzi Departament Rozgrywek Krajowych 

PZPN. 

§ 3 

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 biorą udział na zasadzie dobrowolności 

zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces do uczestnictwa w 

rozgrywkach. 

§ 4 

1. Rozgrywki prowadzone są  dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. Podział na grupy, system rozgrywek eliminacyjnych i ilość drużyn awansujących do 

rundy finałowej stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz z 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji z załącznika nr 1. 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego miejsce 

zastąpi zespół z najlepszym bilansem,  który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze 

miejsce nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, z 

udziałem dwunastu  zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

§ 5 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są  czterofazowo. 



2. W rundzie eliminacyjnej 12. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy eliminacyjne. 

3. Podział na grupy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 

4. Do drugiej rundy turnieju finałowego (ćwierćfinał), awans uzyskają po dwa najlepsze 

zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg. klucza: 

a. zwycięzca grupy A – drugi zespół grupy B (mecz nr 13), 

b. zwycięzca grupy B – drugi zespół grupy A (mecz nr 14), 

c. zwycięzca grupy C – drugi zespół grupy D (mecz nr 17), 

d. zwycięzca grupy D – drugi zespół grupy C (mecz nr 18). 

5. Do trzeciej rundy turnieju finałowego (półfinał), awans uzyskają zespoły, które 

odniosą zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza: 

a. zwycięzca meczu nr 13 – zwycięzca meczu nr 17, 

b. zwycięzca meczu nr 14 – zwycięzca meczu nr 18. 

6. Zespoły, które w meczach ćwierćfinałowych poniosą porażkę, zagrają o miejsca 5. – 8., 

tworząc pary wg klucza: 

a. przegrany meczu nr 13 – przegrany meczu nr 17, 

b. przegrany meczu nr 14 – przegrany meczu nr 18. 

7. Zwycięzcy meczy półfinałowych zdobędą awans do meczu finałowego, natomiast przegrani w 

meczach półfinałowych wystąpią w meczu o 3. Miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w 

Futsal U-14. 

8. Zwycięzcy meczy nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 5. i 6. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14. 

9. Przegrani w meczach nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 7. i 8. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14. 

10. Zespoły z trzecich miejsc w grupach eliminacyjnych rozegrają mecze o miejsca 9. – 12. w 

jednej grupie każdy z każdym. 

11. Począwszy od meczów ćwierćfinałowych turnieju finałowego stosuje się przepisy gry w futsal 

dotyczące wyłaniania zwycięzcy w meczu. 

§ 6 

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 mogą brać udział zawodnicy, którzy w 

roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 14 rok życia,  ale nie 

mniej niż 12 rok życia. Od wszystkich zawodników, wymaga się pisemnej zgody rodziców lub 

opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości oraz 



aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość danych 

personalnych i sportowych zawartych na liście.  

3. Listy zawodników należy przesłać na adres e-mail futsalmmp@pzpn.pl Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do dnia 10 przed rozpoczęciem turnieju eliminacyjnego.  

4. Listy zawodników należy przesłać na adres e-mail futsalmmp@pzpn.pl Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do dnia 10 przed rozpoczęciem turnieju finałowego. 

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, mogą brać udział zawodnicy 

łączący grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową. 

6. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, mogą brać udział zawodnicy 

innych klubowych futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe mistrzostwo 

Polski w futsalu w danej kategorii. 

7. Zawodnik, który w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu. 

8. Zawodnik klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu może 

być wypożyczony tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach młodzieżowych. 

9. Każdy klub do gier eliminacyjnych oraz turnieju finałowego może zgłosić 14. zawodników z 

podstawowej listy zatwierdzonej przez Komisję ds.Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, zaleca się 

wpisywanie do protokołu meczowego 14. zawodników. 

10. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy. 

11. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski. 

§ 7 

1. Zawodnicy w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery. 

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów. 

§ 8 

1 .Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry. 

2 .Zawodnik uczestniczący w rozgrywkach o MMP U-14 musi przedstawić na żądanie sędziego 

ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. Kapitanowie i 

kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w przypadku 

wątpliwości, co do tożsamości zawodnika biorącego udział w zawodach, stwierdzonej na 

podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed rozpoczęciem 

zawodów. Zawodnika, który na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości 

traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez klub niewiarygodnych 

dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach. Karty zgłoszenia zawodników, którzy na 

żądanie sędziego nie przedstawią ważnego dokumentu tożsamości winne zostać zatrzymane i 



dołączone do sprawozdania sędziowskiego ze stosownym opisem dla organu prowadzącego 

rozgrywki. 

3.Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione czytelnie i dołączone do zbiorczego 

protokołu z zawodów i przesłane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do 48 

godz. od zakończenia zawodów. 

4.Organizator turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów zobowiązany jest 

drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz końcową klasyfikacje 

turnieju. 

§ 9 

1. Cykl turniejów eliminacyjnych do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 zostanie 

rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-14. 

2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, 

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi  Departament Rozgrywek Krajowych 

na 21 dni przed turniejem finałowym U-14. 

§ 10 

1. Obsady sędziowskiej na turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy dokonuje Kolegium Sędziów 

PZPN. 

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

3. Koszty dojazdu wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu ponosi 

organizator turnieju eliminacyjnego. 

4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowym według stawek, jak w punktach 2 i 3 niniejszego 

paragrafu, ponosi Polski Związek Piłki Nożnej. 

§ 11 

1. Gospodarz zawodów eliminacyjnych oraz finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki 

medycznej, wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla każdej z 

drużyn. 

2. Drużyny biorące udział w turniejach eliminacyjnych wnoszą na konto wskazane przez 

organizatora w nieprzekraczalnym terminie 7 dni przed zawodami, pod rygorem 

niedopuszczenia do rozgrywek,  wpisowe w kwocie 350,00 zł. 

3. Drużyny biorące udział w turnieju finałowym wnoszą na konto wskazane przez organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie na 7. dni przed zawodami pod rygorem niedopuszczenia do turnieju 

wpisowe w wysokości 500,00 zł. 

4. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Brak 

obecności na odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju. 

 



§ 12 

1. O kolejności miejsc w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym decydują zdobyte 

punkty zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN. 

2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje: wynik 

bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, korzystniejsza różnica między 

zdobytymi i utraconymi bramkami w całym turnieju. 

3. Przy więcej niż dwóch zespołach sporządza się dodatkową punktację pomocniczą, biorąc pod 

uwagę spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami. 

§ 13 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Departamentu 

Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 48 godzin po zawodach i wpłaceniu kaucji protestowej w 

wysokości 200 zł. Odpis protestu winien być przesłany drogą elektroniczną na adres: 

futsalmmp@pzpn.pl. 

§ 14 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

§ 15 

1.Zawodnicy, którzy w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w trakcie turnieju. 

2. Zawodnik, który w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarany karą zawieszenia w wymiarze 2 

meczów, chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego 

zachowania się zawodnika. W takim wypadku zawodnik zostanie wykluczony od dalszego 

uczestnictwa w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna PZPN.  

Kara musi być odbyta w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu w 

bieżącej lub następnej edycji. 

3. Kary dyskwalifikacji za wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, natomiast kary za 

napomnienia są anulowane po zakończeniu turniejów eliminacyjnych. 

§ 17 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek eliminacyjnych w ramach Młodzieżowych 

Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, do 

którego należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-14 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu. 

§ 18 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN.  

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


§ 19 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia  

oraz obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następne. 

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

     Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/163 z dnia  15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 

dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w futsalu kobiet  U-18 na sezon  2013/2014 i następne  

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr XI/289   z dnia  22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu kobiet U-
18 na sezon 2013/2014  i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

1.przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

 
 

2. § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-18, prowadzi 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum 

8 drużyn. 

 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
t.j.U nr XI/289 z 22.11.2013r. 
zm.U. nr X/163 z 15.10.2014r. 

 

Uchwała nr XI/289 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet U-18 na 

sezon 2013/2014 i następne 



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

I. Przyjmuje się Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet U-18 na sezon 

2013/2014 i następne w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET U-18 

NA SEZON 2013/2014 i NASTĘPNE 

§ 1  

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o:  

1. przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2  

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-18, prowadzi 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum 8 

drużyn. 

§ 3  

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-18 biorą udział na 

zasadzie dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces 

do uczestnictwa w rozgrywkach.  

§ 4  

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. Podział na grupy, system rozgrywek eliminacyjnych i ilość drużyn awansujących do 

rundy finałowej stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz z 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji z załącznika nr 1 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego miejsce 

zastąpi zespół z najlepszym bilansem który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-18, z 

udziałem dwunastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 



§ 5  

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski Kobiet U-18 mogą brać udział zawodniczki, 

które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 18 rok życia 

ale nie mniej niż 15 rok życia. Od zawodniczek, które nie mają ukończonego 18 roku życia 

wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości oraz 

aktualną przynależność klubową. Powyższe listy zostaną musza być zatwierdzone przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość 

danych personalnych i sportowych zawartych na w/w liście.  

3. Listy zawodniczek należy przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 

do 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek na adres poczty elektronicznej: futsalmmp@pzpn.pl 

4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu Kobiet U-18, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową.  

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet U-18, mogą brać udział 

zawodniczki innych klubach futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe 

mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii.  

6. Zawodniczka, która w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu.  

7. Zawodniczka klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 

Kobiet może być wypożyczona tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach 

młodzieżowych.  

8. Każdy klub do turnieju finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 zawodniczek z podstawowej 

listy zatwierdzonej przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, zaleca się wpisywanie do 

protokołu meczowego 14 zawodniczek.  

9. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.  

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodniczki biorące udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski.  

§ 6 

1. Zawodniczki w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów. 

§ 7 

1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia 

zawodniczki do danego klubu potwierdzoną przez właściwy terytorialnie związek piłki nożnej.  

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-18 musi przedstawić na żądanie 

sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 

Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w 

przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w zawodach, stwierdzonej 

na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed 

rozpoczęciem zawodów. Zawodniczkę, która na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego 

dokumentu tożsamości traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez 

klub niewiarygodnych dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach. Karty zgłoszenia 

zawodniczek, które na żądanie sędziego nie przedstawią ważnego dokumentu tożsamości winne 

zostać zatrzymane i dołączone do sprawozdania sędziowskiego ze stosownym opisem dla 

organu prowadzącego rozgrywki.  

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione czytelnie i dołączone do zbiorczego 

protokołu z zawodów i przesłane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do 48 

godz. od zakończenia zawodów.  

4 .Organizator turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów zobowiązany jest 

drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz końcową klasyfikacje 

turnieju. 

§ 8 

1. Obsady sędziowskiej na turniej finałowy, dokonuje Polskie Kolegium Sędziów PZPN.  

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

3. Koszty dojazdu sędziów na turniej finałowy wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej 

Ligi Futsalu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

§ 9 

1. Gospodarz zawodów finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej, 

wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla każdej z drużyn.  

2. Drużyny biorące udział w turnieju finałowym wnoszą na konto wskazane przez organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie na 7 dni przed zawodami pod rygorem niedopuszczenia do turnieju 

wpisowe w wysokości 500,00 zł.  

3. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Brak 

obecności na odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju.  

§ 10 

1. O kolejności miejsc w turnieju finałowym decydują zdobyte punkty, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami PZPN.  

2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje: wynik 

bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, korzystniejsza różnica między 

zdobytymi i utraconymi bramkami w całym turnieju.  

3. Przy więcej niż dwóch zespołach sporządza się dodatkową punktację pomocniczą biorąc pod 

uwagę spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.  



§ 11 

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Komisji Technicznej 

powołanej przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie 15 minut po zawodach i 

wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 200 zł.  

§ 12 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

§ 13 

1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2. Zawodniczka, która w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenie w wymiarze 2 meczów, 

chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika. W takim wypadku zawodniczka zostanie ukarana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dyscyplinarnymi a o wysokości kary zadecyduje Komisja Techniczna.  

3. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

§ 14 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-18 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

2. Decyzje do której należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  

§ 15 

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy 

PZPN. 

§ 16 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następnych.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/164 z dnia  15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/290 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 

dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w futsalu kobiet U-16 na sezon  2013/2014 i następne  

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



I.W Uchwale nr XI/290   z dnia  22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu kobiet U-
16 na sezon 2013/2014  i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

1.przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

 
 

2. § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-16, prowadzi 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum 

8 drużyn. 

 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

t.j.U nr XI/290 z 22.11.2013r. 
zm.U. nr X/164 z 15.10.2014r. 
 

Uchwała nr XI/290 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet U-16 na 

sezon 2013/2014 i następne 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet U-16 na sezon 

2013/2014 i następne w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET U-16 

NA SEZON 2013/2014 i NASTĘPNE 

§ 1  

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o:  

1.przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 



finałowym trwają 2 x 10 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2  

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-16, prowadzi 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum 8 

drużyn. 

 

§ 3  

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-16 biorą udział na 

zasadzie dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces 

do uczestnictwa w rozgrywkach.  

§ 4  

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. Podział na grupy, system rozgrywek eliminacyjnych i ilość drużyn awansujących do 

rundy finałowej stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz z 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji z załącznika nr 1. 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego miejsce 

zastąpi zespół z najlepszym bilansem który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy. 

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-16, z 

udziałem dwunastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

§ 5  

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski Kobiet U-16 mogą brać udział zawodniczki, 

które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 16 rok życia 

ale nie mniej niż 14 rok życia. Od wszystkich zawodniczek wymaga się pisemnej zgody rodziców 

lub opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości oraz 

aktualną przynależność klubową. Powyższe listy zostaną musza być zatwierdzone przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość 

danych personalnych i sportowych zawartych na w/w liście.  

3. Listy zawodniczek należy przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 

do 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek na adres poczty elektronicznej: futsalmmp@pzpn.pl. 

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu Kobiet U-16, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową.  

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet U-16, mogą brać udział 

zawodniczki innych klubów futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe 

mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii.  

6. Zawodniczka, która w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu.  

7. Zawodniczka klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 

Kobiet może być wypożyczona tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach 

młodzieżowych.  

8. Każdy klub do turnieju finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 zawodniczek z podstawowej 

listy zatwierdzonej przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, zaleca się wpisywanie do 

protokołu meczowego 14 zawodniczek.  

9. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.  

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodniczki biorące udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski.  

§ 6  

1. Zawodniczki w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów. 

§ 7  

1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzająca zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia 

zawodniczki do danego klubu potwierdzoną przez właściwy terytorialnie związek piłki nożnej.  

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-16 musi przedstawić na żądanie 

sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 

Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w 

przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w zawodach, stwierdzonej 

na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed 

rozpoczęciem zawodów. Zawodniczkę, która na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego 

dokumentu tożsamości traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez 

klub niewiarygodnych dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach. Karty zgłoszenia 

zawodniczek, które na żądanie sędziego nie przedstawią ważnego dokumentu tożsamości winne 

zostać zatrzymane i dołączone do sprawozdania sędziowskiego ze stosownym opisem dla 

organu prowadzącego rozgrywki.  

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione czytelnie i dołączone do zbiorczego 

protokołu z zawodów i przesłane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do 48 

godz. od zakończenia zawodów.  



4.Organizator turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów zobowiązany jest 

drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz końcową klasyfikację 

turnieju. 

§ 8  

1. Obsady sędziowskiej na turniej finałowy, dokonuje Polskie Kolegium Sędziów PZPN.  

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

3. Koszty dojazdu sędziów na turniej finałowy wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej 

Ligi Futsalu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

§ 9  

1. Gospodarz zawodów finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej, 

wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla każdej z drużyn.  

2. Drużyny biorące udział w turnieju finałowym wnoszą na konto wskazane przez organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie na 7. dni przed zawodami pod rygorem niedopuszczenia do turnieju 

wpisowe w wysokości 500,00 zł.  

3. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Brak 

obecności na odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju .  

§ 10  

1. O kolejności miejsc w turnieju finałowym decydują zdobyte punkty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami PZPN.  

2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje: wynik 

bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, korzystniejsza różnica między 

zdobytymi i utraconymi bramkami w całym turnieju.  

3. Przy więcej niż dwóch zespołach sporządza się dodatkową punktację pomocniczą biorąc pod 

uwagę spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.  

§ 11  

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Komisji Technicznej 

powołanej przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie 15 minut po zawodach i 

wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 200 zł.  

§ 12 

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

§ 13 

1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  



2. Zawodniczka, która w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenie w wymiarze 2 meczów, 

chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika. W takim wypadku zawodniczka zostanie ukarana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dyscyplinarnymi a o wysokości kary zadecyduje Komisja Techniczna.  

3. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

§ 14 

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-16 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

§ 15 

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN. 

§ 16 

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następnych.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

165 

Uchwała nr X/165 z dnia  15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej  w sprawie zmiany Uchwały nr XI/291 z dnia 22 listopada 2013  roku Zarządu PZPN 

dot. przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski 
w futsalu kobiet U-14 na sezon  2013/2014 i następne  

 
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.W Uchwale nr XI/291   z dnia  22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie  przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu kobiet U-
14 na sezon 2013/2014  i następne wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. § 1 pkt 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 
 

1.przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 8 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

 
 

2. § 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: 

 

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-14, prowadzi 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  



2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum 

8 drużyn. 

 
 
II. Pozostałe postanowienia Uchwały, o której mowa w pkt I nie ulegają zmianie. 
 
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
 

 
t.j.U nr XI/291 z 22.11.2013r. 
zm.U. nr X/165 z 15.10.2014r. 
 

Uchwała nr XI/291 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 

sprawie przyjęcia Regulaminu Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet U-14 na 

sezon 2013/2014 i następne 

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

I. Przyjmuje się Regulamin Młodzieżowych Mistrzostw Polski w futsalu kobiet U-14 na sezon 

2013/2014 i następne w następującym brzmieniu:  

REGULAMIN ROZGRYWEK 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU KOBIET U-14 

NA SEZON 2012/2013 i NASTĘPNE 

§ 1  

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu i terminarza rozgrywek w 

oparciu o:  

1.przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i 

dogrywki oraz faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju 

finałowym trwają 2 x 8 minut efektywnego czasu gry a w dogrywce 1 x 5 minut. A 

„przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym 

bezpośrednim. 

2. Regulamin Dyscyplinarny PZPN. 

§ 2  

1. Rozgrywki o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-14, prowadzi 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  

2. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim minimum 8 

drużyn. 

 

 



§ 3  

W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu Kobiet U-14 biorą udział na 

zasadzie dobrowolności zespoły, które posiadają członkostwo w PZPN oraz zgłosiły swój akces 

do uczestnictwa w rozgrywkach.  

§ 4  

1. Rozgrywki prowadzone są w dwufazowo sposobem mieszanym.  

2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy 

eliminacyjne. Podział na grupy, system rozgrywek eliminacyjnych i ilość drużyn awansujących do 

rundy finałowej stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.  

3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz z 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji z załącznika nr 1. 

4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego miejsce 

zastąpi zespół z najlepszym bilansem który w rozgrywkach eliminacyjnych zajął pierwsze miejsce 

nie premiowane awansem do turnieju finałowego z tej samej grupy.  

5. Termin i miejsce Turnieju finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14, z 

udziałem dwunastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

§ 5  

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski Kobiet U-14 mogą brać udział zawodniczki, 

które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie eliminacji, ukończą 14 rok życia 

ale nie mniej niż 12 rok życia. Od wszystkich zawodniczek wymaga się pisemnej zgody rodziców 

lub opiekunów prawnych. 

2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer dokumentu tożsamości oraz 

aktualną przynależność klubową. Powyższe listy zostaną musza być zatwierdzone przez 

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość 

danych personalnych i sportowych zawartych na w/w liście.  

3. Listy zawodniczek należy przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie 

do 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek na adres poczty elektronicznej: futsalmmp@pzpn.pl. 

4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu Kobiet U-14, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11. osobową z piłką halową.  

5. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet U-14, mogą brać udział 

zawodniczki innych klubów  futsalowych, które nie biorą udziału w rozgrywkach o młodzieżowe 

mistrzostwo Polski w futsalu w danej kategorii.  

6. Zawodniczka, która w barwach swojego macierzystego klubu wystąpi w jakiejkolwiek kategorii 

Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu Kobiet nie może brać udziału w rozgrywkach 

młodzieżowych w barwach innego klubu.  

7. Zawodniczka klubu nie biorącego udziału w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Futsalu 

Kobiet może być wypożyczona tylko do jednego klubu uczestniczącego w rozgrywkach 

młodzieżowych.  

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


8. Każdy klub do turnieju finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 zawodniczek z podstawowej 

listy zatwierdzonej przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, zaleca się wpisywanie do 

protokołu meczowego 14 zawodniczek.  

9. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem 

stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.  

10. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodniczki biorące udział w zawodach o 

Młodzieżowe Mistrzostwo Polski.  

§ 6  

1. Zawodniczki w czasie trwania turnieju muszą posiadać te same numery.  

2. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać dwa odróżniające się od siebie komplety 

strojów.  

§ 7 

1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do gry jak i kartę zgłoszenia 

zawodniczki do danego klubu potwierdzoną przez właściwy terytorialnie związek piłki nożnej.  

2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP U-14 musi przedstawić na żądanie 

sędziego ważny dokument tożsamości lub inny ważny dokument z aktualną fotografią. 

Kapitanowie i kierownicy drużyn mogą wnieść zastrzeżenia do sprawozdania sędziowskiego w 

przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodniczki biorącej udział w zawodach, stwierdzonej 

na podstawie karty zgłoszenia. Zastrzeżenia muszą być wnoszone do sędziego przed 

rozpoczęciem zawodów. Zawodniczkę, która na żądanie sędziego nie przedstawi ważnego 

dokumentu tożsamości traktować należy jako zgłoszonego na podstawie przedłożonych przez 

klub niewiarygodnych dokumentów i nieuprawnionego do gry w zawodach. Karty zgłoszenia 

zawodniczek, które na żądanie sędziego nie przedstawią ważnego dokumentu tożsamości winne 

zostać zatrzymane i dołączone do sprawozdania sędziowskiego ze stosownym opisem dla 

organu prowadzącego rozgrywki.  

3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione czytelnie i dołączone do zbiorczego 

protokołu z zawodów i przesłane do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do 48 

godz. od zakończenia zawodów.  

4.Organizator turnieju eliminacyjnego niezwłocznie po zakończeniu zawodów zobowiązany jest 

drogą elektroniczną przesłać na adres – futsalmmp@pzpn.pl wyniki oraz końcową klasyfikację 

turnieju. 

§ 8  

1. Obsady sędziowskiej na turniej finałowy, dokonuje Polskie Kolegium Sędziów PZPN.  

2. Koszty obsługi sędziowskiej w wysokości 30 złotych/brutto dla pierwszego i drugiego sędziego 

oraz w wysokości 15 złotych/brutto dla sędziego czasowego ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

3. Koszty dojazdu sędziów na turniej finałowy wg stawek obowiązujących w rozgrywkach Polskiej 

Ligi Futsalu ponosi Polski Związek Piłki Nożnej.  

 



§ 9  

1. Gospodarz zawodów finałowych jest zobowiązany do zapewnienia opieki medycznej, 

wynajęcia hali wraz z zapleczem sanitarnym, ochronę, wodę mineralną dla każdej z drużyn.  

2. Drużyny biorące udział w turnieju finałowym wnoszą na konto wskazane przez organizatora w 

nieprzekraczalnym terminie na 7. dni przed zawodami pod rygorem niedopuszczenia do turnieju 

wpisowe w wysokości 500,00 zł.  

3. Kierownicy drużyn biorących udział w turniejach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym 

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed rozpoczęciem turnieju. Brak 

obecności na odprawie może skutkować nie dopuszczeniem drużyny do turnieju .  

§ 10  

1. O kolejności miejsc w turnieju finałowym decydują zdobyte punkty zgodnie z obowiązującymi 

przepisami PZPN.  

2. W przypadku równej ilości punktów przez dwie drużyny o zajętym miejscu decyduje: wynik 

bezpośredniego spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami, korzystniejsza różnica między 

zdobytymi i utraconymi bramkami w całym turnieju.  

3. Przy więcej niż dwóch zespołach sporządza się dodatkową punktację pomocniczą biorąc pod 

uwagę spotkania pomiędzy zainteresowanymi zespołami.  

§ 11  

Protesty odnośnie przebiegu zawodów muszą być zgłaszane pisemnie do Komisji Technicznej 

powołanej przez Komisję ds.Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie 15 minut po zawodach i 

wpłaceniu kaucji protestowej w wysokości 200 zł.  

§ 12  

Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów, 

zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.  

§ 13  

1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie 

pauzują w kolejnym meczu rozgrywanego w trakcie turnieju.  

2. Zawodniczka, która w czasie trwania turnieju otrzyma bezpośrednią karę wykluczenia nie 

wynikającą z akcji ratunkowej (decyduje opis zdarzenia zamieszczony przez sędziego w 

protokole z zawodów) zostaje automatycznie ukarana karą zawieszenie w wymiarze 2 meczów, 

chyba że wykluczenie zostało nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się 

zawodnika. W takim wypadku zawodniczka zostanie ukarana zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dyscyplinarnymi a o wysokości kary zadecyduje Komisja Techniczna.  

§ 14  

1. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski w Futsalu U-14 rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN. Decyzje Komisji Technicznej są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.  

2. Decyzje do której należy również prawo interpretacji niniejszego regulaminu.  



§ 15  

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem zastosowanie mają przepisy PZPN. 

§ 16  

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN i wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia i 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2013/2014 i następnych.  

II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

                    Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/166 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia listy sędziów szczebla centralnego futsalu na sezon 2014/2015 

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

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

Ekstraklasa: 

1. Sylwester BARYCZKOWSKI  Wielkopolski ZPN 

2. Marek CZERNACHOWSKI  Śląski ZPN 

3. Seweryn DĘBOWSKI   Łódzki ZPN 

4. Grzegorz DWORUCHA  Opolski ZPN 

5. Tomasz FRĄK    Świętokrzyski ZPN 

6. Grzegorz HAMOWSKI   Małopolski ZPN 

7. Damian JARUCHIEWICZ  Śląski ZPN 

8. Dariusz SMOLAREK   Wielkopolski ZPN 

9. Sebastian STAWICKI   Łódzki ZPN 

10. Maciej SZYDUK   Lubelski ZPN 

11. Grzegorz WIERCIOCH  Śląski ZPN 

12. Andrzej WITKOWSKI   Pomorski ZPN 

13. Dariusz ZŁOTNICKI   Wielkopolski ZPN 

14. Maciej ZWARA   Pomorski ZPN 

 

I liga 

1. Jewgienij ADAMONIS   Pomorski ZPN 

2. Adam BANACH   Małopolski ZPN 

3. Marcin BĄK    Świętokrzyski ZPN 

4. Bartłomiej BEHMKE   Pomorski ZPN 

5. Krzysztof BERNAŚ   Śląski ZPN 

6. Tomasz BIEL    Dolnośląski ZPN 

7. Marek BILMIN    Podlaski ZPN 

8. Paweł CHRZANOWSKI  Podlaski ZPN 

9. Dominik CIPIŃSKI   Łódzki ZPN 

10. Wojciech CURYŁO   Małopolski ZPN 

11. Mariusz DOMŻALSKI   Warm.-Maz. ZPN 



12. Jan GAWLE    Podkarpacki ZPN 

13. Damian GRABOWSKI   Dolnośląski ZPN 

14. Kamil GRUBECKI   Warm.-Maz. ZPN 

15. Marcin GUTOWSKI   Łódzki ZPN 

16. Aleksandra GUZEK   Śląski ZPN 

17. Maciej JAGODZIŃSKI   Wielkopolski ZPN 

18. Ireneusz JANICKI   Wielkopolski ZPN 

19. Łukasz JASKÓLSKI   Wielkopolski ZPN 

20. Agnieszka KARPIŃSKA  Lubelski ZPN 

21. Sebastian KRAWCZYK  Pomorski ZPN 

22. Mariusz KRUPA   Małopolski ZPN 

23. Tomasz KUBIK   Małopolski ZPN 

24. Mariusz LAMK    Pomorski ZPN 

25. Marcin LESIUK   Lubuski ZPN 

26. Marcin ŁUCZAK   Wielkopolski ZPN 

27. Piotr MARUCHA   Wielkopolski ZPN 

28. Mateusz MATUSZAK   Wielkopolski ZPN 

29. Katarzyna NETKOWSKA  Śląski ZPN 

30. Tomasz NOWICKI   Wielkopolski ZPN 

31. Rafał ODWROT   Lubuski ZPN 

32. Jakub ORLIŃSKI   Dolnośląski ZPN 

33. Łukasz OSTROWSKI   Zachodniopomorski ZPN 

34. Arkadiusz REŚLIŃSKI   Wielkopolski ZPN 

35. Piotr RYBOL    Opolski ZPN 

36. Tomasz SADOWSKI   Łódzki ZPN 

37. Marcin SPRZĘCZKA   Świętokrzyski ZPN 

38. Sławomir STECZKO   Małopolski ZPN 

39. Łukasz STRUK   Zachodniopomorski ZPN 

40. Jacek SZYMKOWICZ   Lubuski ZPN 

41. Emilia SZYMULA   Mazowiecki ZPN 

42. Andrzej ŚLIWA   Świętokrzyski ZPN 

43. Maciej ŚLIWIŃSKI   Wielkopolski ZPN 

44. Daniel TYDELSKI   Warm.-Maz. ZPN 

45. Paweł WAŁĘGA   Podkarpacki ZPN 

46. Bogusław WÓJCIK   Śląski ZPN 

47. Krzysztof ZABOJSZCZ  Pomorski ZPN 

48. Rafał ZIACH    Małopolski ZPN 

49. Michał ŻURAWSKI   Pomorski ZPN 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/167 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie przyjęcia listy obserwatorów szczebla centralnego futsalu na sezon 2014/2015 

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



I.Przyjmuje się następującą listę obserwatorów szczebla centralnego futsalu  na sezon 

2014/2015: 

Obserwatorzy 

1. Zbigniew CUKIERT   Wielkopolski ZPN 

2. Robert GRABOWSKI   Dolnośląski ZPN 

3. Jarosław GRYCKIEWICZ  Kujawsko-Pomorski ZPN 

4. Jacek LIGIENZA   Lubelski ZPN 

5. Piotr MIŚ    Śląski ZPN 

6. Piotr MITKOWSKI   Łódzki ZPN 

7. Aleksander OKOŃ   Pomorski ZPN 

8. Mariusz PODJACKI   Pomorski ZPN 

9. Przemysław SAROSIEK  Podlaski ZPN 

10. Jacek SIKORA    Zachodniopomorski ZPN 

11. Jan STRACHOTA   Śląski ZPN 

12. Tomasz SWOJAK   Wielkopolski ZPN 

13. Jacek WASKOWSKI   Wielkopolski ZPN 

14. Janusz MACHNIK   Śląski ZPN 

15. Andrzej MYSZK   Pomorski ZPN 

16. Zbigniew SZATKOWSKI  Śląski ZPN 

17. Rafał PRZYTUŁA   Łódzki ZPN 

 

II. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                     Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/168 z dnia  15 października 2014 roku  
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia listy kandydatów na 

międzynarodowych sędziów, sędziów asystentów, sędzi,  
sędzi asystentek oraz sędziów futsalu i  piłki plażowej na rok 2015 

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

I.Przyjmuje się następujące listy kandydatów na międzynarodowych sędziów, sędziów 

asystentów, sędzi, sędzi asystentek oraz sędziów futsalu i  piłki plażowej na rok 2015: 

Sędziowie: 

1. Szymon MARCINIAK  Mazowiecki ZPN 

2. Bartosz FRANKOWSKI  Kujawsko-Pomorski ZPN 

3. Paweł GIL    Lubelski ZPN 

4. Daniel STEFAŃSKI    Kujawsko-Pomorski ZPN 

5. Paweł RACZKOWSKI  Mazowiecki ZPN 

6. Marcin BORSKI   Mazowiecki ZPN 

7. Tomasz MUSIAŁ   Małopolski ZPN 



Sędziowie asystenci: 

1. Paweł SOKOLNICKI   Mazowiecki ZPN 

2. Marcin BORKOWSKI  Lubelski ZPN 

3. Tomasz LISTKIEWICZ   Mazowiecki ZPN 

4. Rafał ROSTKOWSKI   Mazowiecki ZPN 

5. Krzysztof MYRMUS   Śląski ZPN 

6. Konrad SAPELA    Łódzki ZPN 

7. Radosław SIEJKA    Łódzki ZPN 

8. Piotr SADCZUK    Lubelski ZPN 

9. Marcin BONIEK   Kujawsko-Pomorski ZPN  *(N) 

10.Michał OBUKOWICZ  Mazowiecki ZPN 

Sędzie: 

1. Monika MULARCZYK   Łódzki ZPN 

2. Karolina RADZIK   Opolski ZPN 

3. Ewa AUGUSTYN   Pomorski ZPN    *(N) 

4. Katarzyna LISIECKA-SĘK  Wielkopolski ZPN   *(N) 

Sędzie asystentki: 

1. Anna DĄBROWSKA   Mazowiecki ZPN 

2. Kinga SENIUK-MIKULSKA   Lubelski ZPN 

3. Aleksandra PRUS    Mazowiecki ZPN 

4. Katarzyna WÓJS    Podkarpacki ZPN 

Sędziowie – piłka plażowa: 

1. Tomasz WINIARCZYK   Zachodniopomorski ZPN 

2. Łukasz OSTROWSKI   Zachodniopomorski ZPN 

Sędziowie - futsal: 

W związku z pomyłką popełnioną  przez Kolegium Sędziów PZPN reasumpcja niniejszej  

Uchwały w zakresie dot. kandydatów na międzynarodowych sędziów futsalu zostanie dokonana 

na posiedzeniu Zarządu w dniu 18.11.2014 roku.  

*(N) – Nowy 

 



II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/169 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 
w sprawie przyjęcia listy sędzi szczebla centralnego na sezon 2014/2015 

 
Na podstawie art. 36 §1 pkt. 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
 
I.Przyjmuje się następującą listę sędzi szczebla centralnego na sezon 2014/2015: 
 
Ekstraliga: 
1. Ewa AUGUSTYN Pomorski ZPN 

2. Diana CZERSKA-KUREK Warmińsko-Mazurski ZPN 

3. Michalina DIAKOW Wielkopolski ZPN 

4. Małgorzata DROSIO Lubelski ZPN 

5. Magdalena FIGURA Śląski ZPN  

6. Aneta KOWALSKA Śląski ZPN 

7. Angelina KURYŁO Małopolski ZPN 

8. Marta LAU Mazowiecki ZPN 

9. Katarzyna LISIECKA-SĘK Wielkopolski ZPN 

10. Patrycja MAREK Śląski ZPN 

11. Monika MULARCZYK Łódzki ZPN 

12. Agnieszka OLESIAK Małopolski ZPN 

13. Karolina PAWLAK Wielkopolski ZPN  AWANS 

14. Monika PLONA-HERBST Podlaski ZPN 

15. Agnieszka PŁASKOCIŃSKA Mazowiecki ZPN 

16. Karolina RADZIK Opolski ZPN 

17. Magdalena SYTA Małopolski ZPN 

18. Ewa SZYDŁO Małopolski ZPN  AWANS 

19. Beata WOSIEWICZ Podkarpacki ZPN 

20. Sonia ZAWISZ Śląski ZPN 

 
I liga: 
1. Anna ADAMSKA Świętokrzyski ZPN 

2. Barbara BEDNARCZYK Kujawsko-Pomorski ZPN 

3. Sylwia BIERNAT Małopolski ZPN 

4. Izabela DRÓŻDŻ Łódzki ZPN 

5. Elżbieta FARYNIARZ Dolnośląski ZPN 

6. Magdalena GIZA Wielkopolski ZPN 

7. Anna KALITA Opolski ZPN 



8. Daria KOKOSZKA Podkarpacki ZPN 

9. Agnieszka KOSTYRA Kujawsko-Pomorski ZPN 

10. Paulina KOTYL Śląski ZPN 

11. Katarzyna ŁOPUSZYŃSKA Mazowiecki ZPN 

12. Anna ŁUKA Lubelski ZPN 

13. Katarzyna MISEWICZ Mazowiecki ZPN 

14. Urszula STANIK Dolnośląski ZPN 

15. Aleksandra STAROBRAT Mazowiecki ZPN 

16. Emilia SZYMULA Mazowiecki ZPN 

17. Agnieszka TYMOSZUK Lubelski ZPN 

18. Ewa ŻYŁA Dolnośląski ZPN 

 
Sędzie asystentki: 
1. Paulina BARANOWSKA Kujawsko-Pomorski ZPN 

2. Magdalena BILSKA Małopolski ZPN 

3. Agnieszka BOBOWSKA Śląski ZPN 

4. Katarzyna CHRZANOWSKA Świętokrzyski ZPN 

5. Ewelina CYGAN Lubelski ZPN 

6. Sylwia CZARNECKA Śląski ZPN  

7. Anna DĄBROWSKA Mazowiecki ZPN 

8. Roksana DROSZCZAK Dolnośląski ZPN 

9. Dorota DYMEK Opolski ZPN 

10. Ewelina FIODORCZUK Podlaski ZPN 

11. Anna FLISZEWSKA Śląski ZPN 

12. Katarzyna GRABOWSKA Podkarpacki ZPN 

13. Aneta GROSZEK Lubelski ZPN 

14. Sylwia GRYGIEL Wielkopolski ZPN 

15. Karolina IMIOŁO Małopolski ZPN 

16. Katarzyna JESIONOWSKA Śląski ZPN 

17. Emilia KARPETA Mazowiecki ZPN 

18. Emilia KRÓLIKOWSKA Warmińsko-Mazurski ZPN 

19. Kinga KWITOWSKA Wielkopolski ZPN 

20. Klaudia LEŚNIAK-REISS Małopolski ZPN 

21. Martyna LIPKA Małopolski ZPN 

22. Daria LISTWAN Małopolski ZPN 

23. Agnieszka ŁAPIŃSKA Warmińsko-Mazurski ZPN 

24. Anna MASZTALERZ Pomorski ZPN 

25. Izabela MNICH Śląski ZPN 

26. Anna MOTYKA Podkarpacki ZPN 



27. Karolina NIERYCHŁY Śląski ZPN 

28. Paulina NIKODEM Śląski ZPN 

29. Anna OLECH-BARTOŃ Lubelski ZPN 

30. Alicja PAWLAK Dolnośląski ZPN 

31. Olga PIETRZYKOWSKA Wielkopolski ZPN 

32. Kamilla PŁAZA Śląski ZPN 

33. Aleksandra PRUS Mazowiecki ZPN 

34. Katarzyna RUMIAN Małopolski ZPN 

35. Paulina RUSZNIAK Lubelski ZPN 

36. Kinga SENIUK-MIKULSKA Lubelski ZPN 

37. Karolina SKALSKA Dolnośląski ZPN 

38. Paulina SOCHA Łódzki ZPN 

39. Anna SYNÓWKA Śląski ZPN 

40. Anna TRACZ Podkarpacki ZPN 

41. Katarzyna WASIAK Łódzki ZPN 

42. Katarzyna WÓJS Podkarpacki ZPN 

43. Anna ZAJĄC Mazowiecki ZPN 

44. Joanna ZALESZCZAK Dolnośląski ZPN 

45. Marlena ZŁOTEK Podkarpacki ZPN 

 
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                   Prezes PZPN Zbigniew Boniek 
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Uchwała nr X/170 z dnia 15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej 

w sprawie wystąpienia do UEFA o przyznanie dofinansowania na szkolenie młodzieży w 

klubach Ekstraklasy objętych procedurą licencyjną w sezonie 2013/2014 

 

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

 

I. Upoważnia się Sekretarza Generalnego PZPN do wystąpienia do UEFA o przyznanie 

dofinansowania na szkolenie grup młodzieżowych w klubach Ekstraklasy, objętych procedurą 

licencyjną za sezon 2013/2014.  

II. Zgodnie z załącznikiem nr 2 do pisma UEFA z dn. 17.07.2014 r. określa się łączną wysokość 

dofinansowania dla klubów Ekstraklasy biorących udział w rozgrywkach w sezonie 2013/14 na 

kwotę 603 130 EUR.  

III. Podział przyznanych środków dokonany zostanie w wysokości 1/16 przyznanej kwoty na 

każdy klub uczestniczący w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2013/2014.  



IV. Przeliczenie kwot na złote zostanie dokonane wg tabeli kursów NBP, zakup środków wg dnia 

wpływu środków na konto PZPN.  

V. Realizację Uchwały powierza się Departamentowi Finansowemu PZPN.  

VI. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Załącznik 4                                                      Dofinansowanie na szkolenie młodzieży 

 

Informacja dotycząca planowanego podziału środków na szkolenie młodzieży  za sezon 

2013/2014 

Liga/Federacja: Polski Związek Piłki Nożnej  

 

 

 

 

  

    

Nazwa klubu Klasa 
rozgrywkowa 
(w sezonie 
2013/2014) 

kwota 

Śląsk Wrocław Ekstraklasa 37 695,63 € 

Ruch Chorzów Ekstraklasa 37 695,63 € 

Legia Warszawa Ekstraklasa 37 695,63 € 

Lech Poznań Ekstraklasa 37 695,63 € 

Korona Kielce Ekstraklasa 37 695,63 € 

Cracovia Ekstraklasa 37 695,63 € 

Wisła Kraków Ekstraklasa 37 695,63 € 

Górnik Zabrze Ekstraklasa 37 695,63 € 

Zawisza Bydgoszcz Ekstraklasa 37 695,63 € 

Jagiellonia Białystok Ekstraklasa 37 695,63 € 

Widzew Łódź Ekstraklasa 37 695,63 € 

Podbeskidzie Bielsko-Biała Ekstraklasa 37 695,63 € 

Lechia Gdańsk Ekstraklasa 37 695,63 € 

Zagłębie Lubin Ekstraklasa 37 695,63 € 

Piast Gliwice Ekstraklasa 37 695,63 € 

Pogoń Szczecin Ekstraklasa 37 695,63 € 

http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=390&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=340&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=171&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=169&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=146&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=423&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=101&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=132&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=419&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=2997&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=165&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=196&id_sezon=79
http://www.90minut.pl/skarb.php?id_klub=51&id_sezon=79
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Uchwała nr X/171 z dnia  15 października  2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie lokalizacji meczów reprezentacji narodowych   

 
 
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje: 
 
I.Powierza się  Wielkopolskiemu Związkowi Piłki Nożnej  organizację dwumeczu towarzyskiego  
U-21 Futsalu  Polska-Belgia, zaplanowanego na 30 listopada  i 1 grudnia 2014 roku.  
 
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN. 
  
III.W wyjątkowych sytuacjach Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji 
dot. lokalizacji ww. meczu  reprezentacji narodowych w przypadku niespełnienia przez 
organizatora warunków przeprowadzenia imprezy.  
 
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 

         Prezes PZPN Zbigniew Boniek  
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Uchwała nr X/172  z dnia  15 października 2014 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki 
Nożnej w sprawie odwołania klubu APN Odra Wodzisław Śląski Sp. z o.o. w przedmiocie 

odmowy przyjęcia na członka Śląskiego Związku Piłki Nożnej i PZPN  
 

  
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN  w związku z par.27 ust. 2  Uchwały nr V/37 z dnia 

29 września 2000 roku Zarządu PZPN o członkostwie postanawia się, co następuje: 

 

I. Po zapoznaniu się z istniejącymi w sprawie dokumentami, w tym ze stanowiskiem Zarządu  

Śląskiego Związku Piłki Nożnej  sformułowanym w piśmie z dnia 6.10.2014 roku,  Zarząd 

Polskiego Związku Piłki Nożnej postanowił oddalić odwołanie APN Odra Wodzisław Śląski Sp. z 

o.o. z dnia 28 września 2014 roku od Uchwały Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej Nr 

240/86/14 z dnia  19 września 2014 roku, odmawiającej przyjęcia Akademii Piłki Nożnej „ODRA” 

Wodzisław Śląski Sp. z o.o. w poczet członków Śląskiego ZPN -  ze względu na brak 

dokumentów uzasadniających podjęcie takiej decyzji tj.: postanowienia właściwego sądu 

rejestrowego o wpisie ww. Klubu do Krajowego Rejestru Sądowego oraz aktualnego wyciągu z 

rejestru sądowego. 

 

II. Po uzyskaniu  przez odwołujący się Klub stosownych postanowień  z Krajowego Rejestru 

Sądowego powinien on złożyć do Śląskiego Związku Piłki Nożnej, w ramach uzupełnienia 

wniosku o przyjęcie w poczet członków, deklarację członkowską zawierającą nazwę tożsamą z 

nazwą Klubu zarejestrowaną we wskazanym postanowieniu sądowym. 

 

III.Niniejsza Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                 Prezes PZPN Zbigniew Boniek 



 

 

 

 

 

 


