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Uchwała nr XI/281 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia porządku obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.11.2013 roku
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się porządek obrad posiedzenia Zarządu w dniu 22.11.2013 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 XI/282 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmian w składzie Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 14) w zw. z art. 66 § 3 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W związku ze złożoną rezygnacją ze składu Komisji ds. Piłkarstwa Kobiecego
się Pana Jerzego Rogalę.

PZPN odwołuje

II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr XI/283 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zmian w składzie Klubu Seniora PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Zarząd PZPN przyjmuje rezygnację Pana Stanisława Wzorka z pełnienia funkcji Sekretarza
Klubu Seniora PZPN.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr XI/284 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie reorganizacji rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów od sezonu 2014/2015
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
§1
Przyjmuje się, że od sezonu 2014/2015 rozgrywki Centralnej Ligi Juniorów będą prowadzone
w dwóch grupach liczących 16 zespołów każda:
1. Grupa Zachodnia – kluby z ZPN: Zachodniopomorski, Pomorski, Kujawsko-Pomorski,
Wielkopolski, Lubuski, Dolnośląski, Opolski, Śląski;
2. Grupa Wschodnia – kluby z ZPN: Warmińsko-Mazurski, Podlaski, Mazowiecki, Łódzki,
Świętokrzyski, Małopolski, Lubelski, Podkarpacki
§2
Od sezonu 2014/2015 w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów będą uczestniczyć po 2 kluby
z każdego ZPN – wskazane przez dany ZPN.
§3
Po zakończeniu sezonu 2014/2015 i następnych, drużyny które zajmą miejsca 13-16 w tabeli
każdej z grup CLJ uzyskają status drużyn spadkowych i nie będą mogły uczestniczyć w
rozgrywkach CLJ w następnym sezonie.
§4
1. Po zakończeniu sezonu 2014/2015 i następnych do dwóch grup CLJ awansuje 8 drużyn (po 4
drużyny do każdej z grup), wyłonionych w wyniku meczów barażowych z udziałem mistrzów Lig
Wojewódzkich w kategorii Junior Starszy. Losowanie par barażowych przeprowadzi Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN.
2. W sytuacji, kiedy klub uprawniony do udziału w meczach barażowych o awans do rozgrywek
Centralnej Ligi Juniorów zrezygnuje z udziału, w jego miejsce wystąpi klub zajmujący kolejne
miejsce w tabeli Ligi Wojewódzkiej w kategorii Junior Starszy.
§5
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr XI/285 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie reorganizacji rozgrywek o mistrzostwo III ligi od sezonu 2016/2017
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się, że od sezonu 2016/2017, rozgrywki o mistrzostwo III ligi prowadzone będą w
czterech grupach rozgrywkowych liczących 16 zespołów każda:
1. Gr. I – kluby z ZPN: Łódzki, Mazowiecki, Podlaski, Warmińsko-Mazurski;
2. Gr. II – kluby z ZPN: Kujawsko-Pomorski, Wielkopolski, Pomorski, Zachodniopomorski;
3. Gr. III – kluby z ZPN: Lubuski, Dolnośląski, Opolski, Śląski;
4. Gr. IV – kluby z ZPN: Podkarpacki, Małopolski, Lubelski, Świętokrzyski.
2. Przed rozpoczęciem każdego sezonu rozgrywkowego, Związki Piłki Nożnej właściwe dla danej
grupy rozgrywkowej przeprowadzą konsultacje celem wyłonienia Związku prowadzącego
rozgrywki w danym sezonie.
§2
Celem realizacji założenia o którym mowa w § 1, po zakończeniu rozgrywek w sezonie
2015/2016:
1. drużyny, które zajmą 1 miejsca w tabeli każdej z grup III ligi wezmą udział
w meczach barażowych o awans do rozgrywek II ligi (do II ligi awans uzyskają
4 drużyny),
2. drużyny, które zajmą 7 lub niższe miejsce w tabeli każdej z grup III ligi spadną do IV ligi,
3. liczba drużyn spadających do IV ligi może ulec zwiększeniu w zależności od
przynależności terytorialnej klubów spadających z II ligi,
4. awans do rozgrywek każdej z grup III ligi w sezonie 2016/2017 uzyskają 4 zespoły IV ligi
– mistrzowie rozgrywek IV ligi z poszczególnych ZPN.
§3
Dopuszcza się możliwość prowadzenia rozgrywek III ligi w sezonach 2014/2015 i 2015/2016 z
udziałem większej niż 16 liczby drużyn w każdej z grup.
§4
Po zakończeniu sezonu 2016/2017 i następnych:
1. drużyny, które zajmą 1 miejsca w tabeli każdej z grup III ligi uzyskają awans do rozgrywek
II ligi,
2. drużyny, które zajmą miejsca 14-16 w tabeli każdej z grup III ligi spadną do IV ligi,

3. liczba drużyn spadających do IV ligi może ulec zwiększeniu w zależności od
przynależności terytorialnej klubów spadających z II ligi,
4. awans do rozgrywek każdej z grup III ligi w następnym sezonie uzyskają 4 zespoły IV ligi
– mistrzowie rozgrywek IV ligi poszczególnych ZPN.
§5
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr XI/286 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot. zmiany Uchwały nr X/267 z dnia 4 października 2013 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek
Piłkarskich o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014 i następne
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W Uchwale nr X/267 z dnia 4 października 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet
na sezon 2013/2014 i następne
1.Art. 1. pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1.W rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet biorą udział maksymalnie 32 drużyny
podzielone na grupy, według liczby zgłoszonych zespołów.
2.Art. 1. pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
3. Do rozgrywek I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, zostaną dopuszczone kluby, które są
członkami macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą
Zarządu PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet na
sezon 2013/2014 i następne.
3.Art. 3. pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
5. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2013/2014 i następne kluby I ligi PLF
zobowiązane są do dokonania przedpłaty w wysokości 200 zł na poczet przyszłych kar za
żółte kartki.
4.Art. 6. pkt 5 otrzymuje prawidłową numerację art. 6 pkt 4 oraz nowe, następujące brzmienie:
4. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są pod
rygorem wycofania z w/w rozgrywek dokonać przedpłaty w kwocie 200 zł na poczet
przyszłych kar za żółte kartki na nr konta: 95 1740 0006 0000 3000 0021 6275. Dowód
uregulowania opłaty należy złożyć lub przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych
PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Rozliczenie dotyczące kar z tytułu żółtych
kartek nastąpi po zakończeniu sezonu ligowego do 31 maja aktualnego sezonu
rozgrywkowego.
5.Art. 7 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz
oraz u przeciwnika jako gość.

Rozgrywki I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet prowadzone są grupach z zastrzeżeniem art. 1 pkt
2.
6.Art. 10 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo zorganizowania baraży
celem wyłonienia dwóch najwyżej sklasyfikowanych drużyn awansujących do Ekstraligi
Futsalu Kobiet.
7.Art. 11 pkt 1. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o
mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, muszą być potwierdzone przez właściwy
terytorialnie Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W
przypadku zawodniczek łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal dla której
klubem macierzystym jest klub 11-osobowy (trawiasty) wymagana jest zgoda klubu
macierzystego.
8.Art. 11 pkt 3. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
3. W rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet mogą brać udział zawodniczki, które w
roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie sezonu, ukończą 14 rok życia. Od
zawodniczek, które nie mają ukończonego 18 roku życia wymaga się pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych.
9.Art. 11 pkt 4. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Letnie okno transferowe trwa od zakończenia poprzedniego sezonu do godziny 16.00, dnia
poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej bieżącego sezonu. Natomiast zimowe
okno transferowe trwa od zakończenia rundy jesiennej bieżącego sezonu do godziny
16.00, dnia poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej bieżącego sezonu.
10.Art. 15 pkt 2. otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
2. Ustala się, że mecze I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem
terminów obligatoryjnych:
a. w piątki – w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00 za pisemną zgodą przeciwnika, Kolegium
Sędziów PZPN i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN,
b. w soboty – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00,
c. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.
11.Art. 20 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
Zawody zostaną zweryfikowane przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jako
przegrane 0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowały co najmniej dwie
zawodniczki, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub
odmówiły poddania się badaniom, która nie stawi się na zawodach lub w jej barwach
wystąpiła nieuprawniona zawodniczka oraz w przypadku innych naruszeń przepisów
związkowych.
12.Art. 23 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. 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.
2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników.
Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie
podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy
dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań
lekarskich.
3. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w
systemie Extranet w terminie 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. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez
okres 30 dni.
13.Art. 24 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
1. Zawodniczki występujące w I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet w miarę możliwości powinny
mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon.
14.Art. 24 pkt 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
3. Zaleca się wpisywanie 14 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki
rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole
sędziowskim.
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

tj.U nr X/267 z 4.10.2013 r.
zm.U. nr XI/286 z 22.11.2013 r.
Uchwała nr X/267 z dnia 4 października 2013 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek
Piłkarskich o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek piłkarskich o Mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet na
sezon 2013/2014 w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO
I POLSKIEJ LIGI FUTSALU KOBIET NA SEZON 2013/2014 i następne
Art. 1

1.W rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet biorą udział maksymalnie 32 drużyny
podzielone na grupy, według liczby zgłoszonych zespołów.
2.Z potrzeby zachowania integralności rozgrywek Departament Rozgrywek Krajowych PZPN
zastrzega sobie prawo stworzenia grup bez zachowania jakiegokolwiek podziału terytorialnego.
3. Do rozgrywek I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, zostaną dopuszczone kluby, które są
członkami macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą
Zarządu PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet na
sezon 2013/2014 i następne.
Art. 2
1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet 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 zawodniczek oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów oraz
koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów I Polskiej Ligi
Futsalu Kobiet. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć PZPN – bez dodatkowej opłaty – we
właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. PZPN jest upoważniony do sporządzenia
fotograficznego, audio-wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem
publikacji.
Art. 3
1. Rozgrywki o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet prowadzi Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
2. Rozgrywki o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet są prowadzone w terminach ustalonych
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Sędziów do prowadzenia zawodów I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, wyznacza Kolegium Sędziów
PZPN (z zastrzeżeniem – najbliżej zamieszkałych sędziów, co do miejscowości rozgrywania
meczu).
4.Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet 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 Kobiet powinna być przesyłana za pomocą poczty
elektronicznej na adres futsal@pzpn.pl.
5. Na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek sezonu 2013/2014 i następne kluby I ligi PLF
zobowiązane są do dokonania przedpłaty w wysokości 200 zł na poczet przyszłych kar za
żółte kartki.
Art. 4
1. Zawody o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na podstawie przepisów gry
w piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.
2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:

a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku
Piłki Nożnej,
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 Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, 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 decyzji o rozegraniu w
nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie
z przyczyn określonych w ust. 1 powyżej, 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 wszystkie zawodniczki uprawnione do gry w
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:
- które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej
kartki,

- które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
- które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
d. zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymała liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych
zawodach.
Art. 6
1.Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet otrzyma
napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:
a. przy trzecim napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 20 zł,
b. przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c. przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł,
d. przy siódmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
e. przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 80 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 100 zł.
2. W przypadku, gdy zawodniczka otrzymała żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze
jednego meczu, wystąpiła w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane
jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodniczka taka
nadal jest zobowiązana 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. Kluby uczestniczące w rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane są pod
rygorem wycofania z w/w rozgrywek dokonać przedpłaty w kwocie 200 zł na poczet
przyszłych kar za żółte kartki na nr konta: 95 1740 0006 0000 3000 0021 6275. Dowód
uregulowania opłaty należy złożyć lub przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych
PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. Rozliczenie dotyczące kar z tytułu żółtych
kartek nastąpi po zakończeniu sezonu ligowego do 31 maja aktualnego sezonu
rozgrywkowego.
Art. 7
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz
oraz u przeciwnika jako gość.

Rozgrywki I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet prowadzone są grupach z zastrzeżeniem art. 1 pkt
2.

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 rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, 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:
1). przy dwóch zespołach:
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe
liczone są „podwójnie,” korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu,
f. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w tabeli I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, zespoły mające uczestniczyć w
rozgrywkach UEFA, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one nie
rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym przez
Komisję Gier Wydziału Futsalu PZPN, boisku. Mecz barażowy musi wyłonić zwycięzcę.
2). przy więcej niż dwóch zespołach:
a. liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
spotkaniach tych drużyn,
c. przy dalszej równości, 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 Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej
PZPN.
Art. 10
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo zorganizowania baraży
celem wyłonienia dwóch najwyżej sklasyfikowanych drużyn awansujących do Ekstraligi
Futsalu Kobiet.
Art. 11
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o
mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, muszą być potwierdzone przez właściwy
terytorialnie Związek Piłki Nożnej, a następnie uprawnione przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W
przypadku zawodniczek łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal dla której
klubem macierzystym jest klub 11-osobowy (trawiasty) wymagana jest zgoda klubu
macierzystego.
2. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodniczek do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez
odpowiedni wojewódzki związek piłki nożnej.
3. W rozgrywkach I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet mogą brać udział zawodniczki, które w
roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie sezonu, ukończą 14 rok życia. Od
zawodniczek, które nie mają ukończonego 18 roku życia wymaga się pisemnej zgody
rodziców lub opiekunów prawnych.
4.Letnie okno transferowe trwa od zakończenia poprzedniego sezonu do godziny 16.00,
dnia poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej bieżącego sezonu. Natomiast
zimowe okno transferowe trwa od zakończenia rundy jesiennej bieżącego sezonu do
godziny 16.00, dnia poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej bieżącego sezonu.
5. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.
6. Zawodniczka nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być zbadane przez lekarza sportowego, celem
stwierdzenia ich zdolności do gry, potwierdzone na karcie zdrowia sportowca.
7. Zawodniczki uprawiające piłkę nożną, futsal, mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a
zarazem są obowiązane poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem
pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu
piłki nożnej, futsalu, 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.
8. Zawodniczki piłki nożnej, futsalu są obowiązane poddać się badaniom kontrolnym w odstępach
nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia
badań.

9. W spotkaniach piłki nożnej, futsalu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki legitymujące się
aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich.
10. Przed zawodami sędziemu należy dostarczyć potwierdzenie posiadania przez wszystkich
zawodników aktualnych badań lekarskich.

Art. 12
1. Zespoły I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający uprawnienia
instruktora futsalu i minimum instruktora piłki nożnej, posiadający licencję PZPN.
2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar wynikających z niniejszego
regulaminu oraz regulaminu dyscyplinarnego.
Art. 13
1. Zawody o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet, 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. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów.
Organizator obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na obiekcie.
3. W uzasadnionych przypadkach Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyrazić
zgodę na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla innej klasy rozgrywkowej.
4. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.
5. 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.
6. 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.
7. Mecze I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy
decyzji organu dyscyplinarnego PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym
meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia
dokumentów zezwalających na przeprowadzenie zawodów na danej hali.
Art. 14
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. W przypadku
niedochowania wyznaczonego terminu klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 100 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. 15
1.Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Ustala się, że mecze I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem
terminów obligatoryjnych:
a. w piątki – w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00 za pisemną zgodą przeciwnika,
Kolegium Sędziów PZPN i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN,
b. w soboty – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00,
c. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.
3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o
mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet 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 500,00 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. 16

Powołanie co najmniej dwóch zawodniczek do reprezentacji narodowych w futsalu może być
powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej
reprezentacji). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.

Art. 17
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. 18
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/stewardów,
przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
e. zapewnienia pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
f. zapewnienia kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim
(urządzenia sanitarne, szatnie, bufety),
g. zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych
u zawodniczek,
h. zapewnienia 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. 19
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo I Polskiej Ligi
Futsalu Kobiet, 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 orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej PZPN
do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN.
Art. 20
Zawody zostaną zweryfikowane przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jako
przegrane 0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowały co najmniej dwie
zawodniczki, u których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub
odmówiły poddania się badaniom, która nie stawi się na zawodach lub w jej barwach
wystąpiła nieuprawniona zawodniczka oraz w przypadku innych naruszeń przepisów
związkowych.
Art. 21
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 200 złotych (dwieście złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega
zwrotowi.
3. Protesty 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. 22
1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet zobowiązane
są zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla oficjalnych przedstawicieli
PZPN , którym należy zapewnić najlepsze z możliwych warunki do wykonywania powierzonych
im czynności.
2. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli klubu z sędziami
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli klubu
stanowi rażące naruszenie przepisów związkowych. Właściwym do orzekania kary jest Komisja
Dyscyplinarna PZPN.
Art. 23
1. Na 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.
2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do
wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników.
Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie
podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy
dostarczyć również potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań
lekarskich.
3. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w
systemie Extranet w terminie 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. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez
okres 30 dni.
Art. 24
1.Zawodniczki występujące w Polskiej I Polskiej Ligi Futsalu Kobiet w miarę możliwości
powinny mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon.
2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodniczek wyglądają następująco:
a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów
powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić ,

b. jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru,
drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór,
c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany
koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz
zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy,
d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkie zawodniczki biorące udział w grze ochraniaczy
na golenie.
3. Zaleca się wpisywanie 14 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki
rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole
sędziowskim.
4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.
Art. 25
Ryczałty sędziowskie regulowane są przez kluby.
Art. 26
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

LISTA PODSTAWOWA ZAWODNIKÓW SKŁADANA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK (1)
KLASA ROZGRYWKOWA / SEZON …………………………….………………….
NAZWA KLUBU …………………………………………………………………

L.p.

Nazwisko

Imię

Nr ewid.

Data
urodzenia

Data
uprawnienia
do gry
w klubie (2)

Okres obowiązywania
kontraktu w klubie
(od-do)
lub A-amator

Klub macierzysty
zawodnika/
Klasa rozgrywkowa */
Status w klubie
macierzystym**

Rodzaj
transferu
D - definitywny
C – czasowy
Z – wolny
zawodnik
W–
wychowanek
P – powrót do
klubu (3)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Miejsce na parafowanie pierwszej strony listy

Klub

ZPN

PZPN

LISTA PODSTAWOWA ZAWODNIKÓW SKŁADANA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROZGRYWEK

L.p.

Imię

Nazwisko

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
TR

Nr ewid.

Data
urodzenia

Data
uprawnienia
do gry
w klubie

Okres obowiązywania
kontraktu w klubie
(od-do)
lub A-amator

Klub macierzysty
zawodnika/
Klasa rozgrywkowa */
Status w klubie
macierzystym**

Rodzaj
transferu
D - definitywny
C – czasowy
Z – wolny
zawodnik
W–
wychowanek
P – powrót do
klubu (3)

Numer licencji trenera:
KLUB

ZPN

PZPN

Data sporządzenia

Data potwierdzenia

Data uprawnienia

Pieczątka i podpisy osób upoważnionych

Pieczątka i podpisy osób upoważnionych

Pieczątka i podpisy osób upoważnionych

287
Uchwała nr XI/287 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot. zmiany Uchwały 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 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
sezon 2013/2014 i następne wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 6 pkt 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
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.§ 6 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
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.
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.
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 oraz
faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 12
minut efektywnego czasu gry. 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.
2. W pierwszej rundzie rozgrywek – eliminacje - zgłoszone zespoły zostaną podzielone na grupy
eliminacyjne. Podział na grupy stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
3. Awans do turnieju finałowego uzyskają po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy eliminacyjnej.
4. W przypadku rezygnacji zespołu uprawnionego do udziału w turnieju finałowym, jego miejsce
zastąpi zespół z najlepszym bilansem spośród zespołów które w rozgrywkach eliminacyjnych
zajęły trzecie miejsca w swoich grupach. Do bilansu zaliczane będą tylko mecze z zespołami z
miejsc 1 i 2 w poszczególnych grupach.
5. Turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20, z udziałem szesnastu
zespołów, odbędzie się w dniach 20 - 22 grudnia 2013 roku w Bochni.
§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
zwycięstwa w meczach rundy drugiej. Zespoły te utworzą pary wg. klucza:

odniosą

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 Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN w terminie do dnia
31 października 2013 roku wraz z przesłaniem jej odpisu na adres poczty elektronicznej;
futsal@pzpn.pl.
4. Listy potwierdzonych zawodników do turnieju finałowego należy przesłać do Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN w terminie do dnia 30 listopada 2013 roku wraz z przesłaniem jej
odpisu na adres poczty elektronicznej jak w punkcie 3 niniejszego paragrafu.
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 – futsal@pzpn.pl wyniki oraz końcową klasyfikacje
turnieju.
§9
1. Eliminacje do Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 zostaną rozegrane w dniu 11
listopada 2013 roku, według terminarza, który stanowić będzie załącznik nr 1 do niniejszego
regulaminu.
2. Turniej finałowy Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu U-20 zostanie rozegrany w dniach
20 – 22 grudnia 2013 roku. Harmonogram gier turnieju finałowego, zostanie ustalony podczas
losowania, które odbędzie się w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 20 listopada
2013 roku.

§ 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 500,00 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
Awans do turnieju finałowego zapewniony ma zespół organizatora – Bocheńskie Stowarzyszenie
Futsalu BSF, Mistrz Polski z roku 2012 – KS Gniezno oraz zespoły które w poszczególnych
grupach eliminacyjnych zajęły miejsca 1 i 2.
§ 13
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.
§ 14
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:
futsal@pzpn.pl.
§ 15
Klub ponosi odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, trenerów,
zawodników i działaczy zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.
§ 16
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 U-20 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-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 Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego. Decyzje
Komisji Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
3. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Rozgrywek i Piłkarstwa
Profesjonalnego.
§ 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.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr XI/288 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Polskiej Ekstraligi
Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014 i następne
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu
Kobiet na sezon 2013/2014 i następne w następującym brzmieniu:
REGULAMIN ROZGRYWEK PIŁKARSKICH O MISTRZOSTWO POLSKIEJ EKSTRALIGI
FUTSALU KOBIET NA SEZON 2013/2014 I NASTĘPNE
Art. 1
1. W rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet biorą udział drużyny (max. 10 zespołów),
które zgłosiły się do rozgrywek w sezonie 2013/2014 i następne.
2. Do rozgrywek Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, zostaną dopuszczone kluby, które są
członkami macierzystego związku piłki nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Komisji ds.
Futsalu i Piłki Plażowej PZPN o warunkach uczestnictwa w rozgrywkach Polskiej Ekstraligi
Futsalu Kobiet na sezon 2013/2014 i następne.
Art. 2
1. Kluby, uczestniczące w rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane są
rozegrać mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać
w zawodach najsilniejszy skład.
2. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniony do użycia fotograficznego oraz
audio- i wizualnego materiału dotyczącego zawodniczek oraz przedstawicieli klubów, jak też i
nazw klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach
organizacji meczów Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN – bez dodatkowej opłaty – we właściwy materiał, jak i
stosowną dokumentację. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest upoważniona do
sporządzenia fotograficznego, audio-wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom
celem publikacji.
Art. 3
1. Rozgrywki o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet prowadzi Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
2. Rozgrywki o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet są prowadzone w terminach
ustalonych przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN.
3. Sędziów do prowadzenia zawodów Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, wyznacza Kolegium
Sędziów PZPN (z zastrzeżeniem – najbliżej zamieszkałych sędziów, co do miejscowości
rozgrywania meczu).

Art. 4
1. Zawody o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet rozgrywane są na podstawie
przepisów gry w piłkę nożną - futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi
przepisami PZPN.
2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:
a. przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal oraz innych regulaminów Polskiego Związku
Piłki Nożnej,
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 Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, 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
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 powyżej, 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 wszystkie zawodniczki uprawnione do gry w
danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodniczkami:
- które opuściły boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej
kartki,
- które nie były w trakcie zawodów przerwanych zawodniczkami klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
- które odbywały w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.
d. zawodniczka, która od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymała liczbę
kartek powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub na którą nałożono obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych
zawodach.
Art. 6
1. Zawodniczka, która w czasie zawodów o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet
otrzyma napomnienie (żółtą kartkę), zostanie automatycznie ukarana:
a. przy trzecim napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 20 zł.,
b. przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c. przy szóstym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 50 zł,
d. przy siódmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
e. przy dziewiątym napomnieniu – karą pieniężną w wysokości 80 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 100 zł.
2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane są pod rygorem
wycofania z w/w rozgrywek dokonać przedpłaty w kwocie 200zł na poczet przyszłych kar za żółte
kartki na nr konta: 95 1740 0006 0000 3000 0021 6275. Dowód uregulowania opłaty należy
złożyć lub przesłać do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN na 7 dni przed rozpoczęciem
rozgrywek. Rozliczenie dotyczące kar z tytułu żółtych kartek nastąpi po zakończeniu sezonu
ligowego do 31 maja aktualnego sezonu rozgrywkowego.
Art. 7
Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u
przeciwnika jako gość.
Art. 8
Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:
3 punkty za zwycięstwo; 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis) ; 0 punktów za spotkanie
przegrane.

Art. 9
1. W rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, 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,
e. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu rozgrywek,
f. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego
cyklu,
g. W przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące
pierwsze i drugie miejsce w tabeli Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, zespoły mające uczestniczyć
w rozgrywkach UEFA, stosuje się wyłącznie zasady określone w punktach a, b i c, a jeżeli one
nie rozstrzygną o kolejności, zarządza się spotkanie barażowe na neutralnym, wyznaczonym
przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN, boisku. Mecz barażowy musi wyłonić
zwycięzcę.
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. Drużyna, która zajmie miejsce 1 w rozgrywkach o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu
Kobiet w sezonie 2013/2014, zostaje Mistrzem Polski Futsalu Kobiet. Natomiast drużyny, które
zajmą miejsca 2 i 3 w rozgrywkach o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet w bieżącym
sezonie, zostają kolejno, Pierwszym i Drugim V-ce Mistrzem Polski Futsalu Kobiet.

2. Zespoły, które w rozgrywkach Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet zajmą miejsce 9 i 10 spadają
do I PLFK w której wezmą udział w następnym sezonie.
3. Do Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet awansują 2 zespoły z I PLFK.
Departament Rozgrywek Krajowych PZPN zastrzega sobie prawo zorganizowania baraży celem
wyłonienia dwóch najwyżej sklasyfikowanych drużyn otrzymujących awans do Polskiej Ekstraligi
Futsalu Kobiet.
Art. 11
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:
w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych spotkań tej
drużyny,
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 Polskiej Ekstraligi
Futsalu Kobiet zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 500 zł.
Art. 12
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodniczek do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach o mistrzostwo
Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, muszą być potwierdzone przez właściwy terytorialnie związek
piłki nożnej, a następnie uprawnione przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN z
zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących przepisach. W przypadku zawodniczek
łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz futsal dla której klubem macierzystym jest klub
11-osobowy (trawiasty) wymagana jest zgoda klubu macierzystego.
2. Każdy klub może zgłosić do rozgrywek Ekstraligi Futsalu Kobiet nie więcej niż 25 zawodniczek
w trakcie trwania sezonu oraz nieograniczoną liczbę zawodniczek, które w roku kalendarzowym,
w którym następuje zakończenie sezonu rozgrywkowego, ukończą 21. rok życia oraz
zawodniczek młodszych. W rozgrywkach Ekstraligi Futsalu Kobiet mogą brać udział zawodniczki,
które w roku kalendarzowym, w którym następuje rozpoczęcie sezonu, ukończą 14 rok życia. Od
zawodniczek, które nie mają ukończonego 18 roku życia wymaga się pisemnej zgody rodziców
lub opiekunów prawnych.
3. Każdy klub jest odpowiedzialny za dostarczenie listy zawodniczek do Departamentu Rozrywek
Krajowych PZPN, podpisanej przez uprawnione do tego osoby w klubie oraz przez macierzysty
związek piłki nożnej (wzór listy stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały).
4. Letnie okienko transferowe trwa od zakończenia poprzedniego sezonu do godziny 16.00, dnia
poprzedzającego pierwszy mecz rundy jesiennej bieżącego sezonu. Natomiast zimowe okienko

transferowe trwa od zakończenia rundy jesiennej bieżącego sezonu do godziny 16.00, dnia
poprzedzającego pierwszy mecz rundy wiosennej bieżącego sezonu
5. Uprawnienie czasowe w nowym klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim klubie.
6. Zawodniczka nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
Zawodniczki biorące udział w rozgrywkach muszą być zbadane przez lekarza sportowego, celem
stwierdzenia ich zdolności do gry, potwierdzone na karcie zdrowia sportowca.
7. Zawodniczki uprawiające piłkę nożną, futsal, mają prawo do stałej opieki zdrowotnej, a
zarazem są obowiązane poddać się wszechstronnemu badaniu lekarskiemu przed podpisaniem
pierwszego zgłoszenia do klubu, przy czym decyzja odnośnie dopuszczenia do uprawiania sportu
piłki nożnej, futsalu, 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.
8. Zawodniczki piłki nożnej, futsalu są obowiązane poddać się badaniom kontrolnym w odstępach
nie dłuższych niż półrocznych, o ile lekarz nie ustali wcześniejszego terminu przeprowadzenia
badań.
9. W spotkaniach piłki nożnej, futsalu mogą uczestniczyć wyłącznie zawodniczki legitymujące się
aktualnie pozytywnym wynikiem badań, wpisanym do karty badań lekarskich – karta zdrowia
sportowca.
10. Sędziowie spotkań piłki nożnej mają obowiązek sprawdzenia kart badań lekarskich
wszystkich zawodniczek.
Art. 13
1. Zespoły Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet mogą prowadzić tylko trenerzy posiadający
uprawnienia instruktora futsalu i minimum instruktora piłki nożnej, posiadający licencję PZPN.
2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar wynikających z niniejszego
regulaminu oraz regulaminu dyscyplinarnego.
Art. 14
1. Zawody o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet, 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. Za utrzymanie porządku na hali odpowiedzialny jest klub będący gospodarzem zawodów.
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. 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.

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. 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 Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jest
zwolniony z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i
uczestnictwem w meczu.
6. Mecze piłkarskie nie mogą odbywać się na halach zamkniętych na mocy decyzji właściwego
PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz
delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających na przeprowadzenie
zawodów na danej hali.
Art. 15
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na
pierwszym miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Gospodarze zawodów obowiązani są w terminie 14 (czternastu) dni przed meczem
powiadomić pocztą elektroniczną przeciwnika, Departament Rozgrywek Krajowych PZPN i
Kolegium Sędziów PZPN, o miejscu i godzinie rozegrania zawodów. W przypadku
niedochowania wyznaczonego terminu klub zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości 100 zł.
Art. 16
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Ustala się, że mecze Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet muszą się rozpocząć, z zastrzeżeniem
terminów obligatoryjnych:
a. w piątki – w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00 za pisemną zgodą przeciwnika, Kolegium
Sędziów PZPN i Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN,
b. w soboty – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.,
c. w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12.00 a 18.00.,
3. Departament Rozgrywek Krajowych PZPN może wyznaczyć rozegranie zawodów o
mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet na jeden termin i o jednej godzinie.
4. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN, podlega karze 500,00 zł. Niezależnie od tego Komisja Dyscyplinarna PZPN
może nałożyć także inne kary, przewidziane Regulaminem Dyscyplinarnym PZPN.

Art. 17
Powołanie co najmniej dwóch zawodniczek do poszczególnych reprezentacji Polski jest
powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy to tylko pierwszej i młodzieżowej
reprezentacji). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN.
Art. 18
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 Departament Rozgrywek Krajowych PZPN i Kolegium Sędziów
PZPN. Nowy termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek.
Art. 19
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. powołanie kierownika ds bezpieczeństwa oraz odpowiedniej liczby porządkowych/stewardów,
przeszkolonych zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych,
e. pełnej fachowej informacji (spiker zawodów),
f. kulturalnych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne,
szatnie, bufety),
g. opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u
zawodniczek,
h. specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,
i. zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji
posiadającej prawa telewizyjne,
j. zapewnienie 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 Departamentu Rozgrywek Krajowych
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 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 Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.
3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.
Art. 20
1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień
na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek mistrzostwo Polskiej Ekstraligi
Futsalu Kobiet, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak
najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata
PZPN podjęcie przez stosowną komisję PZPN 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 orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej, na
zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
Art. 21
Zawody zostaną zweryfikowane przez Departament Rozgrywek Krajowych PZPN jako przegrane
0:5 na niekorzyść drużyny, w składzie której występowały co najmniej dwie zawodniczki, u
których stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówiły poddania się
badaniom, która nie stawi się na zawodach lub w jej barwach wystąpiła nieuprawniona
zawodniczka oraz w przypadku innych naruszeń przepisów związkowych.
Art. 22
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Departament 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 200 złotych (dwieście złotych). W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega
zwrotowi.
3. Protesty 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
Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Przepisach w sprawie
organizacji rozgrywek.

Art. 23
Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet zobowiązane
są zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:
a. oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem z Departamentu
Rozgrywek Krajowych PZPN oraz
b. oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić najlepsze z
możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności.
Art. 24
1. 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.
2. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników. Wydruk musi być
podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie podpisów potwierdzają
prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu. Sędziemu należy dostarczyć również
potwierdzenie posiadania przez zawodników aktualnych badań lekarskich.
3. Sędziowie zobowiązani są wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z zawodów w systemie
Extranet w terminie 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. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii
sprawozdania meczowego przez okres 30 dni.
Art. 25
1. Zawodniczki występujące w Polskiej Ekstraligi Futsalu Kobiet w miarę możliwości powinny
mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące na cały sezon.
2. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodniczek wyglądają następująco:
a. drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów
powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić ,
b. jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru,
drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór.
c. jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn zmiany
koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz
zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy.

d. obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkie zawodniczki biorące udział w grze ochraniaczy
na golenie.
3. Zaleca się wpisywanie 14 zawodniczek do protokołów sędziowskich. Zawodniczki
rozpoczynające grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole
sędziowskim.
4. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów na każde spotkanie.
Art. 26
Ryczałty sędziowskie regulowane są przez kluby.
Art. 27
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 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 oraz
faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 12
minut efektywnego czasu gry. 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 w Futsalu Kobiet U-18, prowadzi Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN.
§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 klubowych 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-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 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 oraz
faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 12
minut efektywnego czasu gry. 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 w Futsalu Kobiet U-16, prowadzi Departament
Rozgrywek Krajowych PZPN.
§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.
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 klubowych 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
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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 oraz
faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 10
minut efektywnego czasu gry. 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
Rozgrywek Krajowych PZPN.

Futsalu Kobiet U-14, prowadzi Departament

§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 klubowych 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 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 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 oraz
faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 12
minut efektywnego czasu gry. 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 dwunastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.
§5
1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są w 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-18.
8. Zwycięzcy meczy nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 5. i 6. w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w Futsalu U-18.
9. Przegrani w meczach nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 7. i 8. w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w Futsalu U-18.
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-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 500,00 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 U-18 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
§ 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 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 oraz
faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 12
minut efektywnego czasu gry. 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 dwunastu zespołów, wyznacza Komisja ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.
§5
1. Rozgrywki w czasie turnieju finałowego prowadzone są w 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-16.
8. Zwycięzcy meczy nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 5. i 6. w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16.
9. Przegrani w meczach nr 23 i nr 24 rozegrają mecz o miejsca 7. i 8. w Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski w Futsalu U-16.
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-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 500,00 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 Komisji Dyscyplinarnej PZPN, kara musi być odbyta w
ramach rozgrywek o Młodzieżowe Mistrzostwo Polski w Futsalu U-16 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

294
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 oraz
faulach akumulowanych. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 10
minut efektywnego czasu gry. 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 500,00 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 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 U-14 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.
§ 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
295
Uchwała nr XI/295 z dnia 22 listopada 2013 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie wpisu na listę Menedżerów ds. Piłkarzy
Na podstawie art. 36 § 1 pkt. 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek Zespołu ds. Licencjonowania Menedżerów PZPN, postanawia się wpisać na listę
Menedżerów ds. Piłkarzy następującą osobę:
- Benjamin Sagan – licencja nr 95/2013
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

296
Uchwała nr XI/296 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie lokalizacji Turnieju Czterech Narodów Reprezentacji A mężczyzn w futsalu
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Powierza się Lubuskiemu Związkowi Piłki Nożnej organizację Turnieju Czterech Narodów
Reprezentacji A Mężczyzn w futsalu, zaplanowanego na 3-8 stycznia 2014 roku.
II. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN.
III. Zarząd PZPN zastrzega sobie prawo do zmiany podjętej decyzji dot. lokalizacji Turnieju
Czterech Narodów w przypadku niespełnienia przez organizatora warunków przeprowadzenia
imprezy.
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

297
Uchwała nr XI/297 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie ustalenia terminu kolejnego posiedzenia Zarządu PZPN
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się, iż następne posiedzenie Zarządu PZPN odbędzie się w dniu 13 grudnia 2013
roku w Warszawie.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

298
Uchwała nr XI/298 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie zmian w Uchwale nr II/32 z dnia 23 lutego 2012 roku
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej dot. zasad przygotowywania,
podpisywania i przechowywania umów zawartych przez Polski Związek Piłki Nożnej
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.W Uchwale nr II/32 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
dot.zasad przygotowywania, podpisywania i przechowywania umów zawartych przez Polski
Związek Piłki Nożnej wprowadza się następujące zmiany:
1.Pkt 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
4. Po ustaleniu ostatecznej treści umowy i wstępnym jej zatwierdzeniu przez osobę
zlecającą prowadzenie negocjacji (rozmów) odpowiedzialny pracownik powinien
parafować projekt umowy i następnie przekazać go celem dokonania akceptacji lub
naniesienia uwag - zgodnie z formularzem akceptacyjnym do umowy, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały - kolejno do: Dyrektora Departamentu pokrywającego
koszt umowy, Radcy Prawnego PZPN, Dyrektora Departamentu Finansowego, Sekretarza
Generalnego oraz Dyrektora Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych
Zakupów- celem zarchiwizowania umowy w wersji elektronicznej.
2. Pkt 7 otrzymuje nowe , następujące brzmienie:
7. Podpisaną i zwróconą przez drugą stronę umowę Kancelaria Biura Związku przekazuje
bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów
PZPN, który po zarchiwizowaniu wersji elektronicznej umowy przekazuje jej oryginał do
Departamentu Prawnego. W analogiczny sposób przekazywane są umowy podpisane
ostatecznie przez obie ich strony w trakcie odrębnych spotkań i nieprzekazywane drogą
pocztową. Obowiązek przekazania takiej umowy do Departamentu Administracji, Logistyki
i Centralnych Zakupów PZPN ciąży na osobie, która otrzymała jeden egzemplarz
podpisanej umowy na ww. spotkaniach.
II. Pozostałe postanowienia Uchwały nie ulegają zmianie.
III. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

t.j.U. nr II/32 z 23.02.2012 r.
zm.U. nr XI/298 z 22.11.2013 r.
Uchwała nr II/32 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie zasad przygotowywania, podpisywania i przechowywania umów
zawartych przez Polski Związek Piłki Nożnej
Na podstawie art. 34 §1 pkt r) 1 Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
1. Niniejsza uchwała określa zasady przygotowywania, parafowania, podpisywania,
przekazywania i przechowywania umów zawieranych przez Polski Związek Piłki Nożnej z
osobami trzecimi.
2. Negocjacje w sprawie podpisania umowy i jej warunków prowadzą przedstawiciele władz
PZPN lub upoważnieni przez nich pracownicy Biura Związku. Osoby te zobowiązane są
gromadzić wszystkie materiały i dokumenty (oferty, listy intencyjne , projekty umów itp.)
przekazywane między przyszłymi kontrahentami, w tym powstające w trakcie spotkań,
rokowań i pertraktacji zmierzających do wypracowania warunków umowy.
3. Pracownik Biura Związku prowadzący z upoważnienia kierownictwa PZPN przedmiotowe
negocjacje powinien informować o ich przebiegu osobę zlecającą ich przeprowadzenie
oraz każdorazowo uzyskiwać zgodę na modyfikacje warunków odmiennych od
przekazanych mu w momencie rozpoczęcia negocjacji. W razie potrzeby może zasięgać
stosownej opinii od pracowników właściwego Departamentu Związku.
4.

Po ustaleniu ostatecznej treści umowy i wstępnym jej zatwierdzeniu przez osobę
zlecającą prowadzenie negocjacji (rozmów) odpowiedzialny pracownik powinien
parafować projekt umowy i następnie przekazać go celem dokonania akceptacji lub
naniesienia uwag - zgodnie z formularzem akceptacyjnym do umowy, stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały - kolejno do: Dyrektora Departamentu
pokrywającego koszt umowy, Radcy Prawnego PZPN, Dyrektora Departamentu
Finansowego, Sekretarza Generalnego oraz Dyrektora Departamentu Administracji,
Logistyki i Centralnych Zakupów- celem zarchiwizowania umowy w wersji
elektronicznej.

5. Parafowana przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie za przygotowanie umowy,
Dyrektora Departamentu pokrywającego koszt umowy, Radcy Prawnego PZPN, Dyrektora
Departamentu Finansowego oraz Sekretarza Generalnego - zgodnie z zapisami ust. 4 umowa, która podpisywania jest w pierwszej kolejności w PZPN, przekazywana jest
upoważnionym do jej podpisania przedstawicielom władz Związku. Po złożeniu podpisu
przez ww. osoby pracownik Sekretariatu Prezesa (Wiceprezesa) lub Sekretarza
Generalnego przekazuje oryginały umowy pracownikowi merytorycznie przygotowującemu
dokument (celem ich wysłania do drugiej strony) oraz sporządza kopię umowy
przekazując ją do Departamentu Prawnego - celem załączenia do całej dokumentacji
sprawy.
6. W przypadku przygotowywania projektu Umowy przez zewnętrzną kancelarię prawniczą
powinien on zostać parafowany przez upoważnionego prawnika ww. kancelarii.
7. Podpisaną i zwróconą przez drugą stronę umowę Kancelaria Biura Związku
przekazuje bezpośrednio do Dyrektora Departamentu Administracji, Logistyki i
Centralnych Zakupów PZPN, który po zarchiwizowaniu wersji elektronicznej umowy

przekazuje jej oryginał do Departamentu Prawnego. W analogiczny sposób
przekazywane są umowy podpisane ostatecznie przez obie ich strony w trakcie
odrębnych spotkań i nieprzekazywane drogą pocztową. Obowiązek przekazania
takiej umowy do Departamentu Administracji, Logistyki i Centralnych Zakupów
PZPN ciąży na osobie, która otrzymała jeden egzemplarz podpisanej umowy na ww.
spotkaniach.
8. Po otrzymaniu podpisanej przez obie strony umowy przez Departament Prawny, Radca
prawny nadaje umowie numer oraz wpisuje ją do księgi umów prowadzonej w formie
pisemnej oraz elektronicznej, a następnie przekazuje kopie tej umowy, a także drogą
mailową jej skan do: pracownika merytorycznie przygotowującego ten dokument. Tenże
przekazuje skan umowy, a w razie potrzeby jej kopię Dyrektorowi Departamentu
Finansowego oraz Sekretarzowi Generalnemu PZPN. Fakt przekazania umowy znajduje
odzwierciedlenie w księdze umów.
9. W przypadku gdy dana umowa jest podpisywana w pierwszej kolejności przez partnera
PZPN wszystkie egzemplarze podpisanej przez kierownictwo PZPN umowy są zwracane
do Radcy Prawnego PZPN, który przesyła jeden egzemplarz drugiej stronie umowy, a
następnie wykonuje czynności, o których mowa w ust. 7.
10. Wszystkie oryginały umów zawartych przez PZPN wraz z dokumentacją powstałą na
etapie ich przygotowywania są przechowywane w Departamencie Prawnym PZPN i
udostępniane przez Radcę Prawnego PZPN jedynie czasowo na wyraźne polecenie
kierownictwa Związku. Każdy taki fakt musi być odnotowany w księdze umów.
11. Sekretarz Generalny PZPN zobowiązany jest do stworzenia właściwych warunków do
gromadzenia i przechowywania umów i dokumentacji, o której mowa w ust. 9, w tym w
szczególności elektronicznego rejestru umów.
12. W terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały do Radców
Prawnych PZPN powinny być również przekazane wszystkie umowy zawarte dotychczas
przez Związek, a znajdujące się w innych komórkach organizacyjnych Związku.
13. Traci
moc
Uchwała
nr
13/106
z
dnia
7
września
2006
roku
Prezydium Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad przygotowywania,
podpisywania i przechowywania umów zawartych przez Polski Związek Piłki Nożnej.
14. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN

Załącznik nr 1 do Uchwały nr II/32 z dnia 23 lutego 2012 roku Zarządu PZPN,
zm.U nr XI/298 z 22 listopada 2013 roku

FORMULARZ AKCEPTACYJNY DO UMOWY
do projektu umowy nr:

pomiędzy:

1)

PZPN

2)

przedmiot umowy:

wartość umowy:
symbol pozycji budżetowej (z zadania zakresu):
imię i nazwisko osoby przygotowującej projekt / negocjator:
osoby akceptujące
osoba odpowiedzialna merytorycznie za
przygotowanie umowy
akceptacja merytoryczna.
dyrektor lub szef jednostki odpowiedzialnej
za przygotowanie
i realizację umowy

akceptacja budżetowa.
dyrektor departamentu pokrywającego koszt
umowy

akceptacja formalno-prawna.
dyrektor departamentu prawnego lub osoba
upoważniona

akceptacja finansowo-podatkowa.
dyrektor Departamentu Finansowego lub
osoba przez niego upoważniona

akceptacja Sekretarza Generalnego

akceptacja osób upoważnionych do
podpisania umowy

Potwierdzenie zarchiwizowania umowy w
wersji elektronicznej – akceptacja Dyrektora
Departamentu Administracji, Logistyki i
Centralnych Zakupów

data

uwagi

pieczątka i podpis
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Uchwała nr XI/299 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie nadania Diamentowego Odznaczenia PZPN
Panu Zenonowi Sylwestrzakowi
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN w zw. z § 5 Regulaminu Nadawania
Diamentowego Odznaczenia PZPN postanawia się, co następuje:
I.Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odznaczeń i Zasobów Archiwalnych PZPN nadaje się
Diamentowe Odznaczenie PZPN Panu Zenonowi Sylwestrzakowi.
II. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej
występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych
Na podstawie art. 36 par. 1 pkt. 9) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. W sezonie 2015/2016 do każdego klubu, bez względu na klasę rozgrywkową może być
potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować
równocześnie na boisku:
1) W rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym - 3 zawodnikówcudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,
2) W rozgrywkach I, II, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na
szczeblu ZPN - 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
3) W rozgrywkach Ekstraligi kobiet i Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym 3 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej,
4) W rozgrywkach I ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski
kobiet na szczeblu ZPN - 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii
Europejskiej.
II. Od sezonu 2016/2017 do każdego klubu bez względu na klasę rozgrywkową może być
potwierdzonych i uprawnionych dowolna liczba zawodników - cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej, przy czym w każdym meczu mistrzowskim lub pucharowym może występować
równocześnie na boisku:
1) W rozgrywkach Ekstraklasy i Pucharu Polski na szczeblu centralnym - 2 zawodnikówcudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,

2) W rozgrywkach I, II, III ligi i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski na
szczeblu ZPN - 1 zawodnik-cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej,
3) W rozgrywkach Ekstraligi kobiet i Pucharu Polski kobiet na szczeblu centralnym 2 zawodniczki-cudzoziemki spoza obszaru Unii Europejskiej,
4) W rozgrywkach I ligi kobiet i niższych klas rozgrywkowych oraz Pucharu Polski
kobiet na szczeblu ZPN - 1 zawodniczka-cudzoziemka spoza obszaru Unii
Europejskiej.
III. Zawodnik - cudzoziemiec spoza obszaru Unii Europejskiej może być potwierdzony i
uprawniony do gry wyłącznie jako zawodnik profesjonalny, bez względu na klasę rozgrywkową, w
której występuje klub pozyskujący takiego zawodnika. Dopuszcza się uprawnienie do klubu IV ligi
i niższych klas rozgrywkowych jednego zawodnika - cudzoziemca spoza obszaru Unii
Europejskiej o statusie amatora pod warunkiem posiadania przez takiego zawodnika
dokumentów zaświadczających legalizację pobytu zawodnika- cudzoziemca w Polsce.
IV. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr XI/301 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie powołania trenera reprezentacji U-19
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 19) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.
II.

Powołuje się Pana Rafała Janasa na funkcję trenera reprezentacji U-19.
Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr XI/302 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Sztabu Pierwszej Reprezentacji
Seniorów w Piłkę Nożną Mężczyzn
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 2) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Ustala się następujące kwoty stawek wynagrodzenia dziennego Członków Sztabu Pierwszej
Reprezentacji Seniorów w Piłkę Nożną Mężczyzn:


Lekarz – 1500 zł dziennie,



Fizjoterapeuta – 1500 zł dziennie,



Masażysta – 1000 zł dziennie,



Kucharz – 800 zł dziennie.

II.Kwoty, o których mowa w pkt I są w odniesieniu do osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej kwotami brutto, zaś w przypadku osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą ulegają powiększeniu o podatek VAT, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa.
III. Określone w pkt I
wizerunku.

kwoty wynagrodzeń obejmują również prawa reklamowe i prawa do

IV. Prawo interpretacji niniejszej Uchwały przysługuje Zarządowi PZPN.
V. Realizację Uchwały powierza się Sekretarzowi Generalnemu PZPN i Dyrektorowi
Departamentu Finansowego PZPN.
VI. Niniejsza Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek
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Uchwała nr XI/303 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie przeznaczenia po 100.000 PLN 4 Wojewódzkim ZPN za działania podejmowane w
ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 23) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Przyjmuje się, iż następujące Wojewódzkie Związki Piłki Nożnej: Dolnośląski, Mazowiecki,
Pomorski i Wielkopolski otrzymają od Polskiego Związku Piłki Nożnej ze środków pozyskanych z
UEFA po 100.000 PLN za działania podejmowane w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy
w Piłce Nożnej Euro 2012 odbywających się w Polsce i na Ukrainie.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

