
VIII Klubowe Mistrzostwa 
Powiatu Pszczyńskiego 

w Futsalu  
 

REGULAMIN 
 

1. Rodzaj zawodów – turniej futsalu. 

2. Organizator – Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pszczynie. 

3. Miejsce i terminy zawodów – Hala POSiR w Pszczynie (ul. Zamenhofa 5a), 

eliminacje:    6 grudzień 2015 r. -  orliki 

 12 grudzień 2015 r. – młodziki 

 13 grudzień 2015 r. - trampkarze  

20 grudzień 2015 r. – juniorzy 

29 grudzień 2015 r. – żacy 

 

turniej finałowy:  10 styczeń 2016 r. 
 

4. Cel zawodów – popularyzacja futsalu wśród najmłodszych, popularyzacja 
aktywnego wypoczynku, wyłonienie Klubowego Mistrza Powiatu Pszczyńskiego  
w Futsalu. 

 

5. Warunki uczestnictwa: 

 Zgłoszenia do wszystkich kategorii przyjmowane są tylko drogą  
elektroniczną (sport@posir.pszczyna.pl) w nieprzekraczalnym terminie 
do 28 listopada! Zgłoszenie musi zawierać: nazwę klubu, imię  
i nazwisko osoby do kontaktu wraz z numerem telefonu oraz kategorie 
wiekowe, do których klub zgłasza drużyny; 

 W turniejach uczestniczą zespoły podzielone na kategorie wiekowe: 
 W turniejach uczestniczą zespoły chłopców urodzonych w latach: 2007-

2009 (żacy), 2005-2007 (orliki), 2003-2005 (młodzicy), 2001-2003 
(trampkarze), 1997-2000 (juniorzy); 

 Dopuszcza się udział dziewczyn urodzonych w latach: 2006-2008 (żacy), 
2004-2006 (orliki), 2002-2004 (młodzicy), 2000-2002 (trampkarze) 
1996-1999 (juniorzy); 

 Zawodnicy muszą posiadać legitymację szkolną, aktualne badania lekarskie  
oraz zgodę rodziców na uczestnictwo w turnieju; 

 Przed każdym z turniejów kierownicy drużyn zobowiązani są przedłożyć 
organizatorom listę zawodników; 

 Zawodnicy, którzy zagrali w turnieju eliminacyjnym nie mogą wystąpić 
w turnieju finałowym w innym zespole, nawet jeśli są z tego samego klubu; 

 Jeden klub może zgłosić maksymalnie po trzy zespoły w kategoriach: orlik, 
młodzik, trampkarz, junior oraz maksymalnie dwa zespoły w kategorii żak; 

 Udział w turnieju jest bezpłatny. 

 



 

6. Sposób rozgrywania zawodów: 

 turniej odbywać się będzie zgodnie z przepisami gry w futsal  
z uproszczeniami; 

 czas trwania meczu oraz system rozgrywek uzależniony będzie od ilości drużyn 
zgłoszonych do turnieju; 

 na boisku przebywa czterech zawodników + bramkarz. Drużyna składa  
się maksymalnie z 12 zawodników. Uwaga! W turnieju żaków drużyna 
występuje w sześcioosobowym składzie (pięciu w polu + bramkarz); 

 do turnieju finałowego awansują po cztery najlepsze drużyny każdej kategorii 
wiekowej. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia tej liczby; 

 o kolejności w tabeli decydują w kolejności: większa ilość zdobytych punktów, 
korzystniejszy wynik bezpośredniego meczu, różnica bramek (strzelonych  
do straconych), większa ilość strzelonych bramek, mniejsza ilość straconych 
bramek, rzuty karne. W przypadku takiej samej ilości punktów trzech i więcej 
drużyn o kolejności decyduje tzw. „mała tabela”; 

 w szczególnych przypadkach sędzia może zarządzić dogrywkę na rzuty karne 
(drużyny wykonują serie po trzy rzuty karne, a gdy seria rzutów karnych  
nie wyłoni zwycięzcy to wykonuje się rzuty karne do przewagi jednej bramki); 

 zawodnicy mogą być wykluczeni z gry za nieprawidłowe zachowanie  
karą minutową, żółtą/czerwoną kartką lub dyskwalifikacją. 

 

7. Opieka medyczna – organizator zapewnia opiekę medyczną podczas 
eliminacji oraz turnieju finałowego. 

8. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia dla uczestników turnieju  
oraz nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kontuzji bądź innych zdarzeń 
losowych wynikających z uczestnictwa w turniej. 

9. Organizator zapewnia nagrody dla uczestników turnieju finałowego (puchary, 
medale, statuetki dla wyróżnionych zawodników).  

10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku uczestników 
turnieju dla celów marketingowych oraz promocyjnych. 

11. Uczestnicy turnieju zobowiązani są do podporządkowania się zaleceniom 
organizatora w zakresie ładu i porządku na obiektach sportowych. 

12. Organizator nie odpowiada za rzeczy wartościowe uczestników zagubione  
lub skradzione podczas turnieju. 

13. Organizator nie zwraca kosztów podróży. 

14. Uczestnicy zawodów akceptują postanowienia niniejszego regulaminu. 

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie oraz prawo  
do podejmowania ostatecznej decyzji w kwestiach spornych, a także spraw 
nieujętych w niniejszym regulaminie. 

 

Więcej informacji o Klubowych Mistrzostwach Powiatu Pszczyńskiego 
można uzyskać telefonicznie. Osoby do kontaktu: Wojciech Bałuch  
(tel. 665 736 645) oraz Radosław Jeleń (tel. 505 538 775). 


