
REGULAMIN 

ZĄBKOWICKIEJ LIGI FUTSALU SEZONU 2020/2021 

  

I. Organizator: 

1. Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji 

2. Gmina Ząbkowice Śląskie. 

  

II. Miejsce i termin: 

- Hala Słoneczna ul. Powstańców Warszawy 8i, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

- rozgrywki prowadzone będą w weekendy. W sobotę gra 1 Liga, a w niedzielę 2 Liga (szczegóły  

w terminarzu). 

  

III. Cele turnieju rozgrywek: 

- promocja i popularyzacja piłki nożnej halowej w Ząbkowicach Śląskich 

- integracja lokalnej społeczności piłkarskiej (zawodników, trenerów, działaczy i kibiców); 

- zagospodarowanie czasu wolnego w okresie zimowym; 

  

IV. Warunki uczestnictwa: 

- w rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy, którzy mają ukończone 16 lat, 

- każda drużyna może zgłosić maksymalnie 15 zawodników, liczbę zawodników należy podać w 

pełnym składzie do drugiego meczu (wpis do protokołu), 

- każdy uczestnik występuje w rozgrywkach na własną odpowiedzialność; 

- zgłaszanie zawodników do drużyny bezpośrednio przed meczem jest niedozwolone; 

- na grę zawodników nieletnich musi wyrazić zgodę rodzic lub opiekun prawny. 

  

V. Zgłoszenie do rozgrywek: 

- zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać imienną listę zawodników (karta zgłoszenia – 

załącznik) reprezentujących daną drużynę z podpisami, datą urodzenia, z zaznaczeniem 

kierownika drużyny i podaniem jego numeru telefonu oraz nazwę drużyny; 

- drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2020 roku w recepcji hali 

Słonecznej lub drogą mailową na adres hala@centrumsportu.com.pl  tel: 667-929-250 lub 

k.cupial@centrumsportu.com.pl tel: 537-203-050 - ilość miejsc jest ograniczona 

- wpisowe do turnieju wynosi: I Liga – 800 zł, II Liga - 600zł. 

- wpisowe należy wpłacić przed pierwszym meczem ligowym swojej drużyny na konto Ząbkowickiego 

Centrum Sportu i Rekreacji lub w kasie w Hali Słonecznej 

Konto: Bank Spółdzielczy w Ząbkowicach Śląskich nr 08 9533 0004 2001 0019 1779 0001 

tytuł przelewu: wpisowe do Ząbkowickiej Ligi Futsalu 2020/2021 (dane do faktury) 

- zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania Regulaminu Ząbkowickiej Ligi 

Futsalu 2020/2021. 

  

VI. Przepisy gry: 

1.Mecze rozgrywane są na boisku do piłki ręcznej o wymiarach 40 m x 20 m. 

2. Czas gry 2 x 20 minut z dwuminutową przerwą i zmianą stron boiska. Ostatnia minuta każdej 

połowy czas będzie zatrzymywany (czas netto gry). 

3. Mecze rozgrywane będą piłką numer 4 przystosowaną wyłącznie do gry w hali. 



4. Składy 5-osobowe (bramkarz + 4 zawodników w polu). 

5. Liczba zmian jest nieograniczona. Zmian można dokonywać jedynie w strefie do tego wyznaczonej. 

6. Nie obowiązuje przepis o spalonym. 

7. Rzut z autu traktowany jest jak rzut wolny pośredni. 

8. Rzut z autu wykonywany jest wyłącznie nogą.  

9. Wznowienie gry od bramki – piłka musi zostać wprowadzona do gry przez bramkarza wyłącznie 

ręką. 

10. Piłkarze drużyny przeciwnej przy rozpoczęciu gry od środka muszą zachować odległość minimum 

3 m, a przy aucie, rzucie karnym, wolnym i rożnym minimum 5m od piłki. 

11. Jeśli piłka dotknie sufitu, konstrukcji hali lub lampy, grę wznawia drużyna przeciwna rzutem z 

autu z najbliższego punktu linii bocznej boiska. 

12. Gra wślizgiem jest dozwolona. 

13. Zawodnik zostanie wykluczony z gry za: brutalny faul, agresywne zachowanie, używanie 

wulgarnych słów, po otrzymaniu drugiej żółtej kartki. 

14. Wykluczony zawodnik opuszcza pole gry i udaje się do szatni, a drużyna gra w osłabieniu przez 2 

minuty lub do momentu utraty bramki. Jeśli karę odbywa 2 zawodników, a ich drużyna straci gola, 

drużynę uzupełnia tylko jeden zawodnik. 

15. Drużyna, która nie wstawi się na wyznaczony mecz zostaje ukarana walkowerem 0:3. 

Jeśli drużyna 2 razy nie stawi się do meczu, zostaje automatycznie wykreślona z rozgrywek, a jej 

wszystkie rozegrane mecze zostaną anulowane (dotyczy to sytuacji, gdy drużyna rozegra mniej niż 

50% zaplanowanych spotkań. W sytuacji gdy rozegra więcej, wszystkie pozostałe spotkania 

traktowane są jako walkowery 3:0 dla drużyny przeciwnej). 

16. W momencie kiedy drużyna popełni w meczu kolejne, szóste wykroczenie (rzut wolny 

bezpośredni lub faul wskazany przez sędziego - „przywilej korzyści”) zostaje przyznany przedłużony 

rzut karny dla przeciwnika z odległości 10 m. 

Kary i upomnienia. 

1. Zawodnik zostanie wykluczony z gry (czerwona kartka) za: brutalny faul, agresywne zachowanie, 

używanie wulgarnych słów, po otrzymaniu drugiej żółtej kartki. 

2. Zawodnik, który otrzymał 3 żółte kartki musi pauzować jeden mecz. Następna pauza po 5 i 7 

żółtych kartkach. Kartki po rundzie zasadniczej są automatycznie kasowane przed fazą play off. Nie 

kasuje się kar (pauza po żółtej lub czerwonej kartce). 

3. Zawodnik, który otrzymał czerwoną kartkę za tzw. akcję ratunkową otrzymuje 1 mecz kary. 

4. Zawodnik, który otrzymał czerwona kartkę za brutalny faul , niesportowe zachowanie otrzymuje 

minimum 2 mecze kary. 

5. Zawodnik, który zachowuje się w sposób szczególnie niesportowy (wszczyna bójkę, ubliża w stronę 

zawodników, sędziów lub organizatorów , niszczy mienie hali sportowej) może zostać decyzją 

Organizatora usunięty z ligi. 

  

VII. System gier, punktacja: 

1. System gier „każdy z każdym” według ustalonego terminarza rozgrywek. 

2. Punktacja: mecz wygrany - 3 pkt.; remis - 1 pkt.; porażka - 0 pkt. 

3. O kolejności miejsc w tabeli decydują: 

- liczba zdobytych punktów; 

- wynik bezpośredniego pojedynku; 

- bilans bramkowy 



- liczba strzelonych bramek; 

- jeśli równą liczbę punktów uzyskają trzy, cztery, pięć lub sześć drużyn sporządzi się dodatkową 

punktację pomocniczą spotkań wyłącznie między nimi, kierując się zasadami podanymi powyżej. 

4. Runda finałowa zostanie utworzona na podstawie tabeli po pierwszej części sezonu. 

5. W rozgrywkach rundy zasadniczej drużyny rywalizować będą systemem „każdy z każdym”. Po 

rundzie zasadniczej do finałów przechodzą 4 zespołu z Ligi z miejsc 1-4 i grają w parach półfinałowych 

wg. Tabeli 1 z 4 i 2 z 3, zwycięzcy grają w finale natomiast przegrani o miejsce 3. Te miejsca decydują 

o awansie lub spadku do danej Ligi. 

  

VIII: Nagrody rzeczowe: 

- zespołowe miejsca I-IV Puchary, nagrody rzeczowe lub finansowe 

- indywidualne - statuetki dla króla strzelców, najlepszego bramkarza i MVP rozgrywek; 

  

IX: Awanse i spadki 

- Do pierwszej ligi awansują dwie najlepsze drużyny drugiej ligi po fazie play off . 

- Do drugiej ligi spada jedna drużyna, która zajmie miejsce nr 9 w tabeli pierwszej ligi. 

  

X. Postanowienia końcowe: 

- wszystkie drużyny obowiązuje opłata startowa, 

- organizator zapewnia obsadę sędziowską; 

- kapitanowie drużyn odpowiedzialni są za zachowanie swoich zawodników oraz przestrzeganie 

regulaminu hali sportowej, a w szczególności za utrzymanie czystości w szatni, pomieszczeniach 

prysznicy i WC, bezwzględne respektowanie zakazu spożywania alkoholu na terenie hali, 

- rozstrzyganie ewentualnych spraw spornych oraz interpretacja niniejszego regulaminu przysługuje 

wyłącznie organizatorowi rozgrywek 

 

 

Klauzula informacyjna RODO 

Informujemy, że podczas Ząbkowickiej Ligi Futsalu będą wykonywane, a następnie upubliczniane i 

przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak 

również ich inne dane osobowe. Biorąc udział w Ząbkowickiej Lidze Futsalu, uczestnicy oraz 

obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub 

filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. 

Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa 

danych. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(„RODO”). 

 

ZE WZGLĘDU NA COVID-19 WPROWADZONE ZOSTAJĄ NASTĘPUJĄCE OBOSTRZENIA: 

- mecze odbywają się bez udziału publiczności 

- przerwa pomiędzy meczami wynosić będzie 15 minut 



- zawodnicy zobowiązani są do noszenia maseczek z wejściem do szatni włącznie, a po przekroczeniu 

progu obiektu dezynfekują ręce 

-obowiązkiem każdego zawodnika, który bierze udział w spotkaniu danej kolejki, jest podpisać się 

własnoręcznie na dodatkowym oświadczeniu zdrowotnym przy protokole meczowym dotyczącym 

Covid-19 

- w przypadku, gdy rozgrywki zostaną odwołane przed pierwszą kolejką Organizator zobowiązany jest 

do zwrotu wpisowego.  


