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Uchwała nr VIII/135 z dnia 30 sierpnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w 
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu  

U-14 Kobiet na sezon 2017/2018 
 

 

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 Kobiet 
na sezon 2017/2018 w następującym brzmieniu: 
 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK 
 

MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POLSKI W FUTSALU U-14 KOBIET 
 

NA SEZON 2017/2018 
 

§ 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 fazie pucharowej w przypadku remisu bezpośrednio rzuty karne. 

„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 U-14 Kobiet, prowadzi Departament Rozgrywek 
Krajowych PZPN. Warunkiem niezbędnym do odbycia się turnieju finałowego jest udział w nim 
minimum 8 drużyn. 
 

§ 3 
 
 

1. W rozgrywkach o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski U-14 Kobiet 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. O podziale na grupy, systemie rozgrywek eliminacyjnych i liczbę drużyn 

awansujących do rundy finałowej zdecyduje Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.  
3. Awans do turnieju finałowego zapewniony mają organizator turnieju finałowego, mistrz 

poprzedniego sezonu i drużyny wyłonione w trakcie eliminacji.  
4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, w jego miejsce 

wystąpi 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 Kobiet, 

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

 



§ 5 
 

1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są czterofazowo.  
2. W fazie grupowej turnieju finałowego 12. zespołów zostanie podzielonych na 4 grupy 

eliminacyjne.  
3. Podział na grupy zostanie opublikowany przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN po 

wyłonieniu drużyn występujących w turnieju finałowym, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem 

turnieju finałowego. 

4. Do 1/4 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet, awans uzyskają po dwa 

najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej, które utworzą pary wg następującego 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 1/2 Finału Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet, awans uzyskają zespoły, 

które odniosą zwycięstwa w meczach ćwierćfinałowych. Zespoły te utworzą pary wg następującego 

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 meczów półfinałowych otrzymają prawo gry w finale, natomiast przegrani w meczach 

półfinałowych wystąpią w meczu o 3. miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-14 Kobiet. 

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

Polski w Futsalu U-14 Kobiet. 

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

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14 Kobiet. 

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

a) 3 miejsce w grupie A – 3 miejsce w grupie B (mecz nr 15),  

b) 3 miejsce w grupie C – 3 miejsce w grupie D (mecz nr 16), 

11. Zwycięzcy meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 9. i 10. w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski w Futsalu U-14 Kobiet.  
12. Przegrani meczów nr 15 i 16 rozegrają mecz o miejsca 11. i 12. w Młodzieżowych 

Mistrzostwach Polski w Futsalu U-14 Kobiet.   
13. 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 Kobiet mogą brać udział zawodniczki, 

które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego, 

ukończą 14 rok życia, ale mają ukończone nie mniej niż 12 lat. Od wszystkich zawodniczek, 

wymaga się pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 
 
2. Listy zawodniczek zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer zawodniczki 

z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną odpowiedzialność za 

prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na liście. 

3. Zgłoszenia zawodniczek w systemie Extranet należy sporządzić nie później niż na 10 dni przed 

rozpoczęciem rozgrywek.  
4. W rozgrywkach Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet, mogą brać udział 

zawodniczki łączące grę w piłkę nożną 11 osobową z piłką halową zgodnie z Uchwałą nr V/82 z 

dnia 25 maja 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie statusu zawodniczek występujących w 

rozgrywkach futsalu. 



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

zawodniczki innych klubów występujących w rozgrywkach futsalu, pod warunkiem, że dany klub 

nie bierze 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 nie może brać udziału w rozgrywkach młodzieżowych 

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

może zostać uprawniona tylko do jednego kubu uczestniczącego w Młodzieżowych Mistrzostwach 

Polski w Futsalu. 

8. Każdy klub do rozgrywek może zgłosić nie więcej niż 25 zawodniczek za pośrednictwem 

systemu Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju eliminacyjnego i finałowego każdy 

klub może zgłosić nie więcej niż 14 zawodniczek zgłoszonych i uprawnionych w systemie Extranet 

przez Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN. 

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 U-14 Kobiet. 

11. Pierwszy trener prowadzący drużynę musi posiadać uprawnienia trenerskie zgodnie z Uchwałą 

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

trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej 

w Polsce tj: 

a) Licencja Futsal C uprawnia do prowadzenia jako pierwszy trener zespołów  
uczestniczących w rozgrywkach futsalu. W Młodzieżowych Mistrzostwach Polski  
w Futsalu dopuszcza się posiadanie równoległych uprawnień takich jak: Grassroots C,  
UEFA C i PZPN B.  
b) Wszystkie uprawnienia trenerskie, które są sklasyfikowane jako wyższe stanowią 

podstawę do prowadzenia zespołu. 

 

12. Brak wyżej wymienionych uprawnień będzie podstawą do wszczęcia postępowania 

wyjaśniającego zgodnie z Uchwałą nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego 

Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej w Polsce. 

 

§ 7 
 

1. Każda drużyna w czasie turnieju musi posiadać minimum dwa odróżniające się od siebie 

komplety strojów. 

 2. Zaleca się, aby zawodniczki w czasie trwania turnieju posiadały te same numery na każdym 

komplecie strojów. 

 

§ 8 
 
 1. Każda zawodniczka obowiązana jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający 

tożsamość oraz aktualną kartę zdrowia potwierdzająca zdolność do gry. 

 2. Zawodniczka uczestnicząca w rozgrywkach o MMP w Futsalu U-14 Kobiet musi przedstawić na 

żądanie sędziego, lub przedstawiciela Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN lub przedstawiciela 

Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN 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. Zawodniczka, która na żądanie sędziego 

nie przedstawi ważnego dokumentu tożsamości traktować należy jako zawodniczkę nieuprawnioną 

do gry. 

 3. Sprawozdanie sędziowskie winno być wypełnione w systemie Extranet do 24 godz. od 

zakończenia zawodów. 



 4. Organizator i sędzia główny 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 Kobiet 

zostanie rozegrany według terminarza stworzonego przez organizatora turnieju eliminacyjnego U-

14 Kobiet. 

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

zostanie ustalony podczas losowania, które przeprowadzi Departament Rozgrywek Krajowych na 

19 dni przed turniejem finałowym. 

  

 § 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 dojazdu określonych w Uchwale nr II/43 z 22 lutego 2017 roku 

Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia 22 lipca 2014 roku Zarządu PZPN dot. 

ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego ponosi organizator turnieju 

eliminacyjnego. 

 4. Koszty obsługi sędziowskiej turnieju finałowego według stawek określonych w Uchwale nr II/43 

z 22 lutego 2017 roku Zarządu PZPN w sprawie zmiany Uchwały nr VII/127 z dnia lipca 2014 roku 

Zarządu PZPN dot. ryczałtów dla sędziów, obserwatorów i delegatów szczebla centralnego, 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. Klub organizator turnieju finałowego otrzyma z PZPN dofinansowanie w wysokości 6000 PLN 

netto. 

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

zobowiązani są do stawienia się na odprawie technicznej przed turniejem, organizowanej nie 

później niż na 10 minut, przed jego rozpoczęciem. Brak obecności na odprawie może skutkować 

niedopuszczeniem drużyny do turnieju. 

  

 § 12 
 

 1. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny, 

o zajętym miejscu kolejno decyduje: 
 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego 

spotkania),  
b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań,  
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek,  
d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.  
2. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie 

drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują: 



 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi 

drużynami,  

b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,  
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach między zainteresowanymi 

drużynami,  

d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym 

e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym,  
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające, o 

kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie. 

 

§ 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, 

zawodniczek i działaczy zgodnie z Regulaminem dyscyplinarnym PZPN. 

 

§ 15 
 
 1. Zawodniczki, które w trakcie trwania turnieju otrzymają dwa napomnienia automatycznie zostają 

ukarane karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu obowiązującej w ramach bieżących rozgrywek. 

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

automatycznie ukarana karą zawieszenia w wymiarze 1 meczu, chyba że wykluczenie zostało 

nałożone z powodu wybitnie niesportowego zachowania się zawodniczki. (decyduje opis zdarzenia 

zamieszczony przez sędziego w protokole z zawodów). W takim wypadku zawodniczka zostanie 

wykluczona z dalszego udziału w turnieju, a o wysokości kary zadecyduje Komisja Dyscyplinarna 

PZPN, przy czym kara musi być wykonana w ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski 

w Futsalu U-14 Kobiet bieżącej lub następnej edycji. 

3. Kary dyskwalifikacji, wynikające z udzielonego wykluczenia przechodzą na turniej finałowy, 

natomiast kary wynikające z udzielonych ostrzeżeń są anulowane po zakończeniu turniejów 

eliminacyjnych. 

§ 16 

 

1. Wszelkie sprawy  sporne  dotyczące  rozgrywek  eliminacyjnych  w  ramach  Młodzieżowych  
Mistrzostw Polski w Futsalu U-14 Kobiet rozstrzyga Departament Rozgrywek Krajowych PZPN. 
2. Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek finałowych w ramach Młodzieżowych Mistrzostw  
Polski w Futsalu U-14 KOBIET rozstrzyga Komisja Techniczna powołana przez Komisję ds. Futsalu 

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

 

§ 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 oraz 

obowiązuje w rozgrywkach na sezon 2017/2018 i następne. Prawo interpretacji niniejszego 

regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN. 

 

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

Prezes PZPN Zbigniew Boniek

mailto:futsalmmp@pzpn.pl


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


