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REGULAMIN ROZGRYWEK 
O MISTRZOSTWO PIŁKI NOŻNEJ PLAŻOWEJ 

NA SEZON 2015 
 
 

Art. 1 
 

1. Celem rozgrywek piłki nożnej plażowej jest wyłonienie Mistrzów Polski Seniorów, zdobywcy Pucharu Polski 

Seniorów, zdobywcy Superpucharu Polski Seniorów, wyłonienie Mistrzów Polski Juniorów oraz Mistrzów Polski 

Kobiet jak również krzewienie idei Fair Play, rozwój i popularyzacja plażowej piłki nożnej na terenie naszego 

kraju. 

 

2. Jedynym organizatorem rozgrywek piłki nożnej plażowej rangi mistrzowskiej w Polsce jest Polski Związek Piłki 

Nożnej i powołana przez Zarząd Związku Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 

3. Rozgrywki prowadzone są w kategoriach: seniorów, młodzieżowców i kobiet. 

 

4. System rozgrywek piłki nożnej plażowej w sezonie 2015 obejmuje następujące rozgrywki: 

a) rozgrywki seniorów: 

 rozgrywki o Mistrzostwo Polski - Ekstraklasa Piłki Nożnej Plażowej, 1 Liga Piłki Nożnej Plażowej, 

 rozgrywki o Puchar Polski - regionalne turnieje eliminacyjne oraz turniej finałowy z udziałem drużyn 

Ekstraklasy 

 mecz o Superpuchar Polski (PZPN zastrzega sobie prawo podjęcia decyzji w sprawie organizacji 

Superpucharu Polski),  

b) rozgrywki młodzieżowe - jeden turniej o Mistrzostwo Polski, 

c) rozgrywki kobiet – jeden turniej o Mistrzostwo Polski. 

5. W rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej w 2015 roku weźmie udział 8 drużyn, które uzyskały prawo 

gry w Ekstraklasie w wyniku rozgrywek Ekstraklasy i I ligi sezonu poprzedniego, dopełniły obowiązków 

licencyjnych oraz uiściły opłatę licencyjną. 

  

Drużyny Ekstraklasy Piłki Nożnej Plażowej, uczestniczące w rozgrywkach sezonu 2015 muszą spełniać wymóg 

rejestracji stowarzyszeń lub klubów sportowych. 

 

6. Do rozgrywek I ligi Piłki Nożnej Plażowej, Młodzieżowych Mistrzostw Polski, Mistrzostw Kobiet zostaną 

dopuszczone kluby, które złożą ankietę zgłoszeniową wraz z listą zawodników (maksymalnie 24 zawodników) i 

osób funkcyjnych oraz dowód uregulowania opłaty licencyjnej w nieprzekraczalnym terminie podanym przez 

Komisję. 

W sezonie 2015 obowiązują następujące opłaty:  

 

Ekstraklasa – 1000,00 PLN- 

 

I liga – 500,00 PLN- 

 

Puchar Polski – 200,00 PLN- 

 

Mistrzostwa Młodzieżowe (do 21 lat) – 500,00 PLN- 

 

Mistrzostwa Kobiet – 500,00 PLN- 

 

Kwota uzyskana z tzw. wpisowego zostanie przeznaczona na nagrody pieniężne lub rzeczowe w turniejach o 

Mistrzostwo Polski i  Puchar Polski. 
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7. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2015 w rozgrywkach Ekstraklasy nie uzyska licencji na 

występowanie rozgrywkach zostaje automatycznie relegowany do I ligi. Awans uzyska najwyżej sklasyfikowany 

zespół z I Ligi z sezonu 2014.  

 

8. Termin nadsyłania zgłoszeń drużyn na sezon 2015 upływa : 

  

 dla zespołów Ekstraklasy z dniem 10 maja 2015 r. 

 

 dla zespołów uczestniczących w Pucharze Polski z dniem 10 maja 2015 r. 

 

 dla pozostałych zespołów z dniem 10 maja 2015 r. 

  

Zgłoszenia po tym terminie nie będą brane pod uwagę. 

 
 

Art. 2 

 

1. Rozgrywki prowadzą Departament Rozgrywek Krajowych PZPN oraz Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 

2. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Nożnej Plażowej zobowiązane są rozegrać mecze zgodnie  

z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem oraz wystawiać w zawodach najsilniejszy skład. 

 

3. Rozgrywki w piłce nożnej plażowej w sezonie 2013 prowadzone są w terminach, miejscach i na zasadach 

ustalonych i zatwierdzonych przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

 

 

Art. 3 

 

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Piłki Nożnej Plażowej zobowiązane są do posiadania jednego 

przedstawiciela do kontaktu z organizatorem rozgrywek, czyli Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. 

Korespondencja z Komisją Futsalu i Piłki Plażowej PZPN prowadzona jest za pośrednictwem wyznaczonej 

osoby. 

 

2. Sędziów do prowadzenia zawodów Piłki Nożnej Plażowej wyznacza Kolegium Sędziów PZPN.  

 

3. Koszty delegowania sędziów i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty podróży sędziów i obserwatorów 

regulowane są przez PZPN wg stawek obowiązujących dla sędziów Piłki Nożnej Plażowej ustalonych uchwałą 

Zarządu PZPN.  

 

 

Art. 4 

 

1. W sezonie 2015 drużyna może liczyć od 12 do 24 zawodników oraz sztab szkoleniowy (manager, trener, 

kierownik, fizjoterapeuta z własnym wyposażeniem medycznym), zgodnie z wypełnioną i dostarczoną 

dokumentacją zgłoszeniową. 

 

2. W składzie zgłoszonej drużyny (w dwudziestce czwórce) może znajdować się maksymalnie dwóch 

obcokrajowców - zawodników spoza Unii Europejskiej. 

 

3. W sezonie 2015 drużyny są zobowiązane do posiadania w swoich składach osobowych co najmniej 2 

zawodników młodzieżowych, tj. zawodników ur. w 1994 r. lub młodszych. 

 

4. W turniejach mogą uczestniczyć wyłącznie zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek. 

 

5. W poszczególnych turniejach może uczestniczyć minimum 8, a maksymalnie 12 zawodników danej drużyny 

spośród 24 zgłoszonych do sezonu. 

 

6. Listy zawodników (12 zawodników) na poszczególne turnieje muszą być złożone w terminie ustalonym przez 

Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN. Pod rygorem nie dopuszczenia do turnieju zawodnicy muszą posiadać 
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dokumenty tożsamości, aktualne badania lekarskie oraz polisy ubezpieczeniowe w zakresie NNW. Weryfikacja 

w/w dokumentów odbywa się przed rozegraniem pierwszego spotkania danej drużyny w turnieju. 

 

7. W trakcie sezonu 2015 zawodnik może reprezentować tylko jedną drużynę. Udział zawodnika w meczu innej 

drużyny będzie traktowany jak udział w zawodach zawodnika nieuprawnionego do gry. W takim wypadku 

zawody zostaną zweryfikowane jako przegrane 0:5 na niekorzyść tej drużyny, a sam zawodnik ukarany 

dyskwalifikacją w sezonie 2015. Wyjątkiem od tej zasady są zawodnicy z drużyn występujących wyłącznie w 

rozgrywkach Pucharu Polski mogą posiadać w składzie maksymalnie dwóch zawodników reprezentujących inne 

drużyny w rozgrywkach mistrzowskich. 

 

8. Do jednego meczu drużyna przystępuje w składzie 12-osobowym w tym dwóch bramkarzy i ośmiu zawodników 

z pola i ma obowiązek wpisania do protokołu meczowego minimum 2 młodzieżowców. 

 

9. Zawody nie mogą być rozpoczęte przy mniejszej niż 5 liczbie zawodników danej drużyny (jeden bramkarz oraz 4 

zawodników z pola). 

 

10. Weryfikację uprawnień i liczby zawodników zgłoszonych do meczu przeprowadza biuro organizatora turnieju 

oraz sędziowie prowadzący dane spotkanie.  

 

11. Do protokołu meczowego może być wpisanych maksymalnie 12 zawodników oraz 3 osoby funkcyjne.  

 

 

Art. 5  

 

1. Zawody o Mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Polski w sezonie 2015 w piłce nożnej plażowej rozgrywane są na 

podstawie przepisów gry w piłkę nożną plażową, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi 

przepisami FIFA.  

 

2. Drużyny uczestniczące w rozgrywkach piłki nożnej plażowej zobowiązane są:  

 

a) przestrzegać przepisów gry w piłkę nożną plażową oraz innych regulaminów Polskiego Związku Piłki Nożnej  

i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

 

b) przestrzegać zasad Fair Play, 

 

c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład, 

 

d) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek organizowanych przez 

PZPN oraz Komisję Futsalu i Piłki Plażowej. 

  

3. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 

 

 3 punkty z zwycięstwo, 

 2 punkty za zwycięstwo po dogrywce 

 1 punkt za zwycięstwo po rzutach karnych 

 0 punktów za spotkanie przegrane.  

 

 

Art. 6  

 

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 zostanie dokończone (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrane od początku 

(gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie. 

  

2.  Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest Komisja Futsalu  

i Piłki Plażowej PZPN. 
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3. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji o rozegraniu 

w nowym terminie meczów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z przyczyn 

określonych w ust. 1 powyżej, dla meczów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się wszystkie zasady 

określone przepisami PZPN i Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

 

4.  W przypadku podjęcia przez właściwe organy Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji o dokończeniu 

meczów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry, mecze dokańczane w nowym terminie  

są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:  

 

 a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie meczu, z zaliczeniem wyniku uzyskanego 

  do momentu przerwania meczu, 

 

b) zespoły przystępują do dokańczania meczów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń 

dokonanych w meczach przerwanych, 

 

c) w meczach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danej drużynie, 

zgłoszeni w terminie rozpoczęcia meczów, poza zawodnikami:  

 

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

 

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

chwili dokańczania zawodów, 

 

 którzy odbywali w trakcie meczów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek 

otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn, 

  

d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania meczów, otrzymał liczbę kartek powodujących 

obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji, lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji z 

innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych meczach.  

 

 

Art. 7 

 

Schemat rozgrywek poszczególnych turniejów zostaną ustalone przez Komisję ds. Piłki Plażowej PZPN w zależności 

od ilości zgłoszonych zespołów. 

 

 

Art. 8 

  

1. Zawodnik, który w trakcie zawodów danego turnieju otrzyma ostrzeżenie (żółtą kartkę) zostaje automatycznie 

ukarany: 

 

 przy drugim ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu 

 przy czwartym ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu 

 przy piątym i każdym kolejnym ostrzeżeniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu 

 

2. Zawodnik ukarany czerwoną kartką bezpośrednio lub pokazaną po wcześniejszych dwóch żółtych opuszcza plac 

gry, zostaje odesłany na trybuny i nie może do końca meczu powrócić na boisko. Dodatkowo jego drużyna 

ukarana zostaje 2 minutową grą w osłabieniu. Ilość zawodników w takim przypadku zostaje pomniejszona  

o jednego gracza. Po upływie 2 minut kary, drużyna uzupełnia skład do 4 zawodników w polu oraz jednego 

bramkarza. Uzupełnienie może nastąpić przed upływem 2 min, jeżeli zostanie zdobyta bramka; obowiązują 

wtedy poniższe zapisy: 

 

 jeżeli drużyna gra w 5-osobowym składzie przeciwko drużynie, która ma 4 zawodników i drużyna z większą 

liczbą zawodników zdobędzie bramkę, to drużyna grająca w 4-osobowym składzie może uzupełnić go do 5 

zawodników, 
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 jeżeli obie drużyny grają z 3 lub 4 zawodnikami na polu gry i bramka zostaje zdobyta, to obie drużyny 

kontynuują grę z tą samą liczbą zawodników 

 

 jeżeli drużyna gra w 5-osobowym składzie przeciwko drużynie grającej w 3-osobowym składzie, lub drużyna 

gra w 4-osobowym składzie przeciwko drużynie grającej w 3-osobowym składzie, i drużyna z większą liczbą 

zawodników zdobędzie bramkę, to drużyna grająca w 3-osobowym składzie może go uzupełnić o 1 

zawodnika, 

 

 jeżeli bramka została zdobyta przez drużynę grającą z mniejszą liczbą zawodników, to gra jest kontynuowana 

bez uzupełnienia liczby zawodników. 

 

3. W przypadku ukarania czerwonymi kartkami równolegle dwóch zawodników tej samej drużyny przebieg kary 

odbywa się jak w pkt. 2, art. 8. Jeśli, natomiast, ukaranych równolegle zawodników tej samej drużyny będzie 

trzech, sędzia przerywa zawody i przyznaje walkower drużynie w której w danej chwili na boisku jest większy  

i prawidłowy skład osobowy. Dopuszczone jest, aby drużyna ukarana karą 2 minut grała w minimalnym składzie 

osobowym 1+2. 

 

4. Minimalna liczba zawodników drużyny dopuszczonej do dalszego udziału w turnieju to 5 osób (czterech 

zawodników z pola oraz jeden bramkarz). Jeśli liczba ta jest mniejsza, zespół zostaje automatycznie wykluczony 

z turnieju. Dotyczy to przypadku kar, kontuzji i innych przypadków losowych. 

 

5. Każde ukaranie zawodnika czerwoną kartką będzie rozpatrywane przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 

na koniec każdego dnia trwania turnieju lub w przypadku gdy drużyna, w której szeregach występuje ukarany 

zawodnik gra więcej niż jeden mecz w ciągu dnia, bezpośrednio po danym meczu. 

 

 

Art. 9 

 

W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA i nieokreślonych niniejszym 

regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA. 

 

 

Art. 10 

  

1. Drużyna, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje z dalszego 

uczestnictwa, zostaje automatycznie wyeliminowana z rozgrywek. 

  

2. Oprócz wywalczonych miejsc w poszczególnych rozgrywkach drużynom w sezonie 2015 będą przyznawane 

punkty do rankingu, prowadzonego dla potrzeb statystycznych. 

 

3. Punktacja za Mistrzostwa Polski w sezonie 2015 przedstawia sie następująco: 

 

•    I miejsce - 220 pkt. 
 

•    II miejsce - 180 pkt. 
 

•    III miejsce - 160 pkt. 
 

•    IV miejsce - 140 pkt. 
 

•    V miejsce - 120 pkt. 
 

•    VI miejsce - 100 pkt. 
 

•    VII miejsce - 80 pkt. 
 

•    VIII miejsce - 60 pkt. 

  

•    IX miejsce - 50 pkt. 
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•    X miejsce - 40 pkt. 

 

•    XI miejsce - 30 pkt. 

 

•    XII miejsce - 20 pkt. 

 

•    miejsce XIII i niższe - 10 pkt. 

 

  

4.  Punktacja za Puchar Polski w sezonie 2015 przedstawia się następująco: 

 

•    I miejsce - 120 pkt. 
 

•    II miejsce - 100 pkt. 
 

•    III miejsce - 80 pkt 
. 

•    IV miejsce - 60 pkt. 
 

•    V miejsce - 50 pkt. 

 

•    VI miejsce - 40 pkt. 

 

•    VII miejsce - 30 pkt. 

 

•    VIII miejsca - 20 pkt 

. 

•    miejsca od IX do XVI - 10 pkt. 
 

5.  Za Superpuchar w sezonie 2015: 

 

•    zwycięzca otrzymuje 40 pkt. 
 

•    przegrany otrzymuje 20 pkt. 

 

6. Dodatkowo drużyna wytypowana przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej jako drużyna grająca Fair Play 

otrzymuje 10 pkt do rankingu. 

 

 

Art. 11 

  

1.  Każda drużyna jest odpowiedzialna za dostarczenie listy zawodników do Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, 

podpisanej przez uprawnione do tego osoby w drużynie. 

 

2.  Każda drużyna jest w pełni odpowiedzialna za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za ewidencję 

żółtych i czerwonych kartek. 

 

3.   Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. 

 

4.  Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie lub kartę zdrowia sportowca.  

 

 

Art. 12 

  

1.  Zawody w piłce nożnej plażowej mogą być rozgrywane tylko na boiskach uznanych przez Komisję Futsalu i 

Piłki Plażowej PZPN jako spełniające wszystkie wymagane warunki do rozgrywania na nich meczów rangi 

mistrzowskiej. Organizator jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie boiska do rozgrywek.  
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2.  Drużyny są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz kibiców i innych 

osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia. 

 

3.  Organizator zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo przed, w trakcie i po meczu. 

Organizator może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na obiekcie, a także może być ukarany 

dyscyplinarnie. 

 

4. Każda drużyna zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi zagrożeniami. Polisa 

ubezpieczeniowa musi pokrywać wszelkie zagrożenia związane z jego uczestnictwem w rozgrywkach. 

 

 

Art. 13 

  

1.  Organizator zawodów oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na boisku zobowiązany jest do:  

 

  a)  zawarcia polisy ubezpieczeniowej na zagrożenia związane z organizowaniem meczu. Polisa ta musi zawierać 

odpowiedzialność cywilną organizatora, zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody 

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

organizator.  

 

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

 

  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, zapewnienie wolontariuszy do 

podawania piłek, 

  

  e)  zadbania o pełną fachową informację, 

  

 f) zapewnienia fachowego prowadzenia zawodów przez spikera zaakceptowanego przez Komisję Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN, 

  

 g) spełnienia podstawowych warunków związanych z udziałem w widowisku piłkarskim (urządzenia sanitarne, 

szatnie, bufety, itp.),  

 

 h) zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej oraz stworzenia warunków do badań antydopingowych u 

zawodników,  

 

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

 

 j) zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji posiadającej 

prawa telewizyjne,  

 

 k) wydania akredytacji prasowych po uprzednim wystąpieniu w formie pisemnej przez zainteresowane osoby lub 

podmioty do organizatora imprezy. Przy czym organizator ma prawo odmowy wydania takiej akredytacji osobom 

lub podmiotom, co do których będzie miał uzasadnione zastrzeżenia. Ilość wydawanych akredytacji jest 

ograniczona, 

 

 l) zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie im korzystania 

ze środków łączności (internet). 

  

2.  Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN 

zobowiązuje się drużyny do:  

 

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

rasistowskiej oraz odwołującej się do ideologii faszystowskiej, nazistowskiej lub komunistycznej oraz dążenia do 

wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni. W razie nie przestrzegania powyższego, przedstawiciele 



 str. 8 

 

Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN (obserwator i delegat) w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie 

dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,  

 

b) stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i informowanie o tych 

osobach Wydziału ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.  

 

 

Art. 14  

 

1.  Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię 

sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek sezonu 2015 w piłce nożnej plażowej, udowodnione 

przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku – może spowodować, w 

oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, podjęcie przez Komisję 

Futsalu i Piłki Plażowej PZPN decyzji o pozbawieniu drużyny zdobytych punktów i bramek w konkretnym 

meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego.  

 

2.  Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne w przypadku 

rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego regulaminu. 

  

3.  Odwołania od decyzji dyscyplinarnych Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje Komisja 

Dyscyplinarna PZPN na zasadach określonych w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN. 

 

 

Art. 15 

  

1. Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Futsalu i Piłki Plażowej PZPN jako przegrane 0:5 na niekorzyść 

drużyny: w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, u którego stwierdzono pozytywny wynik 

badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom; która nie stawi sie na zawodach lub w jej barwach 

wystąpił nieuprawniony zawodnik oraz w przypadku innych naruszeń przepisów związkowych. 

  

2. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem. 

 

3. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower – utrzymuje się wynik 

uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej. 

 

 

Art. 16  

 

1.  Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się w formie pisemnej do Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 

przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika w ciągu do 6 godzin po zakończeniu zawodów. 

  

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

 

3.  Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch żółtych kartek mogą 

być rozpatrywane jedynie, gdy sędzia popełnił błąd polegający na ukaraniu niewłaściwego zawodnika lub gdy 

napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie rażącego błędu sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium 

Sędziów PZPN. 

 

4. Odwołania od decyzji regulaminowych Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN rozpoznaje Komisja ds. 

Rozgrywek i Piłkarstwa Profesjonalnego PZPN na zasadach określonych w Przepisach w sprawie organizacji 

rozgrywek w piłkę nożną. 

 

 

Art. 17 

 

1.  Przed rozpoczęciem zawodów kapitanowie lub kierownicy ekip obu drużyn zobowiązani są do wręczenia 

sędziemu zawodów, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień Komisji Futsalu i Piłki Plażowej 

PZPN – czytelnego wykazu zawodników swoich drużyn, z wyszczególnieniem ich imion i nazwisk, numerów 

PESEL  oraz numerów na koszulkach.  
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2.  Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu procedury 

ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół „Gospodarzy” wita się najpierw z sędziami, a 

następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami „Gości”. Komisja Futsalu i Piłki Plażowej ustala, która 

drużyna jest „Gospodarzem”, a która „Gościem” w danym meczu. 

 

3. Podczas meczu, na ławkach dla zawodników rezerwowych może zasiadać wyłącznie 3 oficjalnych 

przedstawicieli klubowych, w tym opiekun medyczny drużyny oraz 5 zawodników rezerwowych. Ich imiona i 

nazwiska muszą być wpisane do protokołu meczowego.  

4. Po spotkaniu sędzia wypełnia sprawozdanie i przekazuje je obecnemu na turnieju delegatowi Komisji Futsalu  

i Piłki Plażowej PZPN. 

 

 

Art. 18 

  

1.  Zawodnicy występujący w rozgrywkach organizowanych przez Komisje Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, w miarę 

możliwości powinni mieć przydzielone stałe numery, obowiązujące przez cały sezon 2015. 

  

2.  Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco: 

  

 a) każda drużyna przed turniejem musi przedstawić kolorystykę strojów Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 

(jeden zestaw jasny, jeden zestaw ciemny). Stroje muszą być jednolite dla całej drużyny oprócz bramkarzy, tzn. 

koszulki poszczególnych zawodników muszą być jednego koloru i spodenki poszczególnych zawodników także 

muszą być jednego koloru. Kolor koszulki bramkarza musi kontrastować z koszulkami zawodników z pola. Przed 

każdym meczem organizator zweryfikuje kolory strojów przeciwnych drużyn. Drużyna określona jako 

„gospodarz meczu” ma prawo wyboru koloru stroju. Drużyna określona przez organizatora jako „gość” musi 

dostosować swoją kolorystykę stroju do wyboru „gospodarza”. Wytypowanie roli „gospodarza i gościa” 

zawodów powinno odbywać się przy pisaniu harmonogramu rozgrywek danego turnieju, 

 

 b) zawodnicy grają boso lub w miękkich ściągaczach, 

 

 c) zakazane jest posiadanie podczas trwania meczu wszelkiego rodzaju łańcuszków, wisiorków, opasek, 

obrączek, pierścionków, kolczyków itp., 

 

  d)  strój musi być schludny i odpowiedni do rangi zawodów, 

 

  e)  wszelkiego rodzaju nieprawidłowości w strojach zawodników weryfikują sędziowie prowadzący zawody. 

 

3.  Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole sędziowskim.  

 

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

 

 

Art. 19 

 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN.  

            

          Prezes PZPN Zbigniew Boniek 


