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Regulamin rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo  

Polski w piłce nożnej plażowej w roku 2010  
 

 
Art. 1 
 

1. W rozgrywkach piłkarskich o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej w 
roku 2010 bierze udział 15 drużyn, które to zostały zakwalifikowane na 
podstawie zgłoszeń, które w terminie wpłynęły do Polskiego Związku Piłki 
Nożnej.  Rozgrywki odbędą się w dniach 22-25.07.2010 roku w Sopocie.  

 
2. Do rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej zostaną 

dopuszczone kluby, które wpłaciły na konto bankowe, wskazane przez Komisję 
ds. Piłki Plażowej PZPN, wpisowego w wysokości 1.000 zł (słownie tysiąc 
złotych). Kwota zostanie przeznaczona na nagrody. 
 

Art. 2 
 

1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej 
plażowej, zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach najsilniejszy 
skład.  

 
2. Komisja ds. Piłki Plażowej PZPN jest upoważniona 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 o 
Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej. Komisja ds. Piłki Plażowej PZPN 
jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio  i wizualnego 
materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji. 

 
Art. 3 
 

1. Rozgrywki o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej prowadzi Komisja ds. 
Piłki Plażowej PZPN. 
 

2. Rozgrywki o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej prowadzone są w 
terminach ustalonych i zatwierdzonych przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN. 
 

3. Sędziów do prowadzenia rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej 
plażowej wyznacza Kolegium Sędziów PZPN. 

 
Art. 4 
 

1. Zawody o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej rozgrywane są na 
podstawie przepisów gry w piłkę nożną plażową, zgodnie z niniejszym 
regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Komisji ds. Piłki 
Plażowej. 
 

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są: 
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a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną plażową oraz innych 
regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej i Komisji ds. Piłki Plażowej.  

b. przestrzegać zasad fair play, 
c. wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 
d. postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas 

rozgrywek organizowanych przez PZPN oraz Komisję ds. Piłki Plażowej. 
  

 
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 upoważniona 
jest co do zasady Komisja ds. Piłki Plażowej PZPN.   
 

3. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN 
decyzji o rozegraniu w nowym terminie meczów, które nie mogły zostać 
rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn określonych w ust. 1 
powyżej, dla meczów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie 
zasady określone przepisami PZPN i Komisji ds. Piłki Plażowej.   
 

4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN 
decyzji  o dokończeniu meczów przerwanych przed upływem regulaminowego 
czasu gry - mecze dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy 
zachowaniu następujących zasad : 

a. gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, 
z zaliczeniem wyniku uzyskanego do momentu przerwania meczu. 

b. zespoły przystępują do dokańczania meczów w składach liczbowych 
z uwzględnieniem wykluczeń dokonanych w meczach przerwanych.  

c. w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy 
uprawnieni do gry w danym klubie w terminie dokańczania meczów, poza 
zawodnikami:  

 którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych meczów w związku 
z otrzymaniem czerwonej kartki,  

 którzy nie byli w trakcie meczów przerwanych zawodnikiem 
klubu, w którego barwach występują w chwili dokańczania 
zawodów, 

 którzy odbywali w trakcie meczów przerwanych karę 
dyskwalifikacji z powodu ilości kartek otrzymanych od początku 
rozgrywek lub z innych przyczyn. 

d. zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania meczów, 
otrzymał liczbę kartek powodujących obowiązek odbycia kary 
dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary 
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dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych 
meczach.   

 
Art. 6 
 
Wszystkie drużyny, drogą losową, zostaną podzielone na 4 grupy. W każdej grupie 
będą 4 zespoły i jedna grupa 3 zespołowa. Każdy zespól gra jeden mecz z każdym 
klubem znajdującym się w tej samej grupie. Do kolejnej fazy rozgrywek przechodzi 8 
drużyn, po 2 najlepsze drużyny z każdej grupy. W kolejnym etapie rozgrywek 
obowiązuje system pucharowy rozgrywek. Szczegółowy schemat rozgrywek stanowi 
Załącznik nr 1 do Regulaminu rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej 
plażowej w roku 2010.    
 
Art. 7 
 
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności                       
od uzyskanego wyniku: 3 punkty z zwycięstwo w regulaminowym czasie gry; 2 punkty 
za spotkanie wygrane po dogrywce lub rzutach karnych; 0 punktów za spotkanie 
przegrane. 
 
Art. 8 
 

1. W rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej kolejność 
zespołów w poszczególnych grupach ustala się według liczby zdobytych 
punktów. 
 

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

 liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 
 
b. przy więcej niż dwóch zespołach:  

 liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

 przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich 
spotkaniach z całego cyklu rozgrywek grupowych, 

 przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich 
spotkaniach z całego cyklu rozgrywek grupowych, 

 przy dalszej równości, mniejsza liczba otrzymanych czerwonych kartek 
we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek grupowych, 

 przy dalszej równości, mniejsza liczba otrzymanych żółtych kartek we 
wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek grupowych, 

 przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję ds. 
Piłki Plażowej PZPN. 
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Art. 9 
 

1. Klub, który zdobędzie I miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce 
nożnej plażowej otrzymuje tytuł Mistrza Polski w piłce nożnej plażowej oraz 
trofeum ufundowane przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN, złote medale (18 
sztuk). 
 

2. Klub, który zdobędzie II miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce 
nożnej plażowej otrzymuje tytuł Wicemistrza Polski w piłce nożnej plażowej 
oraz trofeum ufundowane przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN, srebrne 
medale (18 sztuk). 
 

3. Klub, który zdobędzie III miejsce w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w piłce 
nożnej plażowej otrzymuje tytuł II Wicemistrza Polski w piłce nożnej plażowej 
oraz trofeum ufundowane przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN, brązowe 
medale (18 sztuk). 
 

4. Nagrody finansowe dla pierwszych 3 zespołów stanowi odrębny załącznik nr 2. 
 

5. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA   
i nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy UEFA.  

 
Art. 10 
 

1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek 
mistrzowskich zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostaje automatycznie 
wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od sankcji finansowych, nie może 
występować w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski w roku kolejnym. 

 
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra jednego z wyznaczonych 

spotkań, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i niezależnie od 
sankcji finansowych, nie może występować w rozgrywkach o Mistrzostwo 
Polski w roku kolejnym. 

 
Art. 11 
 

1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do 
gry oraz za ewidencję żółtych i czerwonych kartek.  
 

2. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodników do Komisji 
ds. Piłki Plażowej PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie.  

 
3. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej 

plażowej nie więcej niż 12 zawodników, przy czym w każdym meczu może 
wystąpić tylko 10 zawodników.  

 
4. Zgłoszony zawodnik może reprezentować tylko jeden klub. 
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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. W spotkaniach piłki nożnej plażowej mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy 
legitymujący się aktualnie pozytywnym wynikiem badań.  

 
Art. 12 
 

1. Zawody o Mistrzostwo Polski w piłce nożnej plażowej mogą być rozgrywane na 
boiskach uznanych przed rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o 
mistrzostwo tej klasy rozgrywkowej. Organizator jest w pełni odpowiedzialny 
za przygotowanie boiska do gier mistrzowskich.  

 
2. Za utrzymanie porządku na boisku odpowiedzialny jest organizator. Ponadto 

organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na 
obiekcie. 
 

3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, 
członków oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu 
z ich ramienia. 
 

4. Organizator zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, 
w trakcie i po meczu. Organizator może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich 
incydentów na obiekcie, a także może być ukarany dyscyplinarnie. 
 

5. 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. organizator 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 organizator. 

 
Art. 13 
 

1. Organizator zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa   na boisku 
zobowiązany jest do: 
a. zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego 

opuszczenia jej, 
b. zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie 

stojące), 
c. powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby 

porządkowych/stewardów, przeszkolonych zgodnie z ustawą o 
bezpieczeństwie imprez masowych, 

d. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów), 
e. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim 

(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety), 
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f. opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań 
antydopingowych u zawodników, 

g. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników 
rezerwowych, 

h. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji 
ekipie telewizyjnej stacji posiadającej prawa telewizyjne.  

i. zapewnienie wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji 
oraz umożliwienie im korzystania ze środków łączności (faks, telefon), w 
miarę możliwości także komunikacji. 

 
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Wydziału                               

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, przedstawiciele 
Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN (obserwator i delegat) 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 Wydziału ds. Bezpieczeństwa         
na Obiektach Piłkarskich PZPN 

 
Art. 14 
 

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 Polski w piłce nożnej plażowej, udowodnione 
przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego 
wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub 
delegata Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN podjęcie przez Komisję ds. Piłki 
Plażowej PZPN decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w 
konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego. 

 
2. Komisja ds. Piłki Plażowej PZPN ma prawo podejmować inne decyzje 

dyscyplinarne w przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub 
niniejszego regulaminu. 

 
3. Odwołania od decyzji dyscyplinarnych Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN 

rozpoznaje Wydział Dyscyplin PZPN na zasadach określonych w Regulaminie 
Dyscyplinarnym PZPN 

 
Art. 15 
 
Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN jako 
przegrane 0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowało co najmniej 
dwóch zawodników, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań 
antydopingowych lub odmówili poddania się badaniom. 
 
Art. 16 
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1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Biura Komisji ds. Piłki 
Plażowej PZPN przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu 12 
godzin po zawodach. 

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

 
3. 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. 

 
4. Odwołania od decyzji regulaminowych Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN 

rozpoznaje Wydział Gier PZPN na zasadach określonych w Przepisach w 
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. 

 
Art. 17 
 

1. Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie obu drużyn obowiązani                    
są do wręczenia sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających                  
z postanowień Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN – czytelnego wykazu 
zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk wraz z 
ich własnoręcznymi podpisami. 
 

2. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni 
po zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. 
Zespół 1 wita się najpierw z sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się  
z zawodnikami zespołu 2.  Komisja ds. Piłki Plażowej ustala, która drużyna jest 
Zespołem 1,  a która zespołem 2 w danym meczu. 
 

3. Na ławkach rezerwowych może zasiadać wyłącznie 3 oficjalnych 
przedstawicieli klubowych, 5 zawodników rezerwowych oraz 2 zgłoszonych do 
turnieju zawodników  nie występujących w meczu. Ich imiona i nazwiska 
muszą być wpisane do protokołu meczowego.   
 

4. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i przekazuje je obecnemu na 
turnieju delegatowi Komisji ds. Piłki Plażowej PZPN.  

 
Art. 18 
 

1. Zawodnicy występujący w rozgrywkach organizowanych przez Komisje ds. 
Piłki Plażowej PZPN, w miarę możliwości powinni mieć przydzielone stałe 
numery, obowiązujące na cały sezon 2010.   
 

2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco: 
a. każda drużyna przed turniejem musi przedstawić kolorystykę strojów 

Komisji ds. Piłki Plażowej (jeden zestaw jasny, jeden zestaw ciemny). Kolor 
koszulki bramkarza musi kontrastować z koszulkami zawodników z pola. 
Przed każdym meczem organizator poinformuje drużynę w jakim kolorze 
strojów drużyna zagra.  

b. zawodnicy grają boso lub w miękkich ściągaczach.  
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3. Zaleca się wpisywanie 12 zawodników do protokołów sędziowskich. Zawodnicy 

rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem       
w protokole sędziowskim.  
 

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

 
Art. 19 
 
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji ds. Piłki Plażowej 
PZPN. 
 
 
Art. 20 
 
Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Zarząd PZPN w dniu 26 czerwca 2009 
roku. 
Zmiany do regulaminu zostały zatwierdzone przez Komisję Piłki Nożnej  Plażowej  
w dniu 21. 07. 2010r. 
 
 
 
 

        Prezes PZPN Grzegorz Lato 
 


