
 

 

 

FUTSAL GRAM 2022 

REGULAMIN 

ELIMINACJE WARSZAWA 

I. CEL 

1) Celem rozgrywek Futsal Gram jest: 

 popularyzacja kultury fizycznej i rywalizacji sportowej w środowisku szkolnym, 

 popularyzacja zasad oraz elementów gry w futsal, 

 integracja młodzieży szkolnej, 

 pomoc w rozwoju zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego, 

 działanie na rzecz organizacji wolontariatu, 

 

II. ORGANIZATOR 

1) Organizatorem turnieju eliminacyjnego FUTSAL GRAM w Warszawie jest Akademicki Związek Sportowy Warszawa 

oraz Akademicki Związek Sportowy. 

 

III. ZASADY UCZESTNICTWA 

1) W rozgrywkach mogą uczestniczyć reprezentacje (dziewcząt oraz chłopców) wszystkich szkół  

z województwa mazowieckiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego. 

2) Zawodniczki i zawodnicy muszą być uczniami danej szkoły podstawowej, 

3) Turniej przeznaczony jest dla uczennic i uczniów z klas V-VIII (uczniowie z rocznika 2008 i młodsi). 

 

IV. ZGŁOSZENIA 

1) Zgłoszenia szkół do zawodów dokonywane są poprzez przesłanie uzupełnionego formularza zgłoszeniowego  

na adres mailowy warszawa@azs.pl, 

2) Formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu) dostępny jest na stronie www.azs.waw.pl/futsalgram, 

3) Rejestracji może dokonać nauczyciel zatrudniony w danej szkole. 

 

V. PRZEPISY GRY 

1) Skład drużyn − max. 10 zawodniczek / zawodników (w tym rezerwowi) + trener / opiekun, 

2) W meczu bierze udział 4. zawodników w polu oraz bramkarz, zmiany dokonywane są w dowolnej chwili, 

3) Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach na piszczele, 

4) Obowiązują przepisy PZPN odnośnie gry w futsal z następującymi wyjątkami:  

 czas: 2 x 10 minut czasu gry (efektywny czas gry), przerwa 3 minuty, 

 w przypadku remisu (w fazie pucharowej) w przypadku braku rozstrzygnięcia seria 3. rzutów karnych, 



 

 

 przedłużony rzut karny odgwizduje się po 4. i każdym kolejnym faulu w danej połowie, 

 w przypadku wycofania bramkarza zawodnik wchodzący za niego w drodze wyjątku nie ma obowiązku 

noszenia koszulki w kolorze takim, w jakim do tej pory występował bramkarz, a może mieć znacznik  

w kolorze odróżniającym się od koszulek wszystkich zawodników na placu gry, 

 zawodnicy na ławce rezerwowych nie muszą mieć założonych koszulek dla rezerwowych (znaczników), 

 gospodarz spotkania ma prawo wyboru koloru strojów. W przypadku gdy stroje obu drużyn  

są podobne, drużyna gości ma obowiązek założenia innego kompletu lub znaczników, 

 zawodnik po otrzymaniu 2. żółtych kartek lub 1. czerwonej zostaje automatycznie odsunięty  

od jednego najbliższego meczu. 

 

VI. PUNKTACJA 

1) Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 pkt., za remis 1 pkt., za przegraną 0 pkt. 

2) Przy równej liczbie punktów o układzie tabeli decydują kolejno:  

 bilans punktów z bezpośrednich spotkań, 

 różnica bramek z bezpośrednich spotkań, 

 większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach, 

 różnica bramek ze wszystkich spotkań, 

 rzuty karne (3) wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.  

 

VII. TERMINARZ ROZGRYWEK  

1) Kalendarz rozgrywek zostanie ustalony i podany do wiadomości po ostatecznym terminie zgłoszeń. 

 

VIII. DANE OSOBOWE 

1) Administratorem danych osobowych uczestników rozgrywek FUTSAL GRAM jest Akademicki Związek Sportowy 

Warszawa z siedzibą przy ul. Szpitalnej 5/9 w Warszawie, email: warszawa@azs.pl oraz Akademicki Związek 

Sportowy z siedzibą przy ul. Kredytowej 1a w Warszawie. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

można znaleźć w zakładce polityka prywatności na stronie www.azs.waw.pl  

2) Realizując cele organizacji i promocji rozgrywek FUTSAL GRAM organizator utrwala fragmenty zawodów  

w postaci materiału foto i wideo. Uczestnictwo w rozgrywkach FUTSAL GRAM jest jednoznaczne z wyrażeniem 

zgody na utrwalanie i publikację wizerunku uczestnika na stronie Akademickiego Związku Sportowego Warszawa, 

Akademickiego Związku Sportowego oraz stronach powiązanych, a także w mediach społecznościowych 

należących do organizatora. 

 

 

 



 

 

 

 

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1) Zespół, w którego skład wchodzą zawodnicy nieuprawnieni do startu, zostaje zdyskwalifikowany poprzez walkower 

dla drużyny przeciwnej, 

2) Zespół, który w czasie rozgrywek odda dwa mecze walkowerem zostaje zdyskwalifikowany ( dotychczas rozegrane 

mecze zostają anulowane), zajmuje ostatnie miejsce w zawodach, 

3) Informacja o fakcie dopuszczenia przez trenera reprezentacji szkoły do składu zawodnika nieuprawnionego   

lub dyskwalifikacji zespołu zostanie przesłana przez organizatora do władz szkoły, 

4) Do interpretacji niniejszego regulaminu właściwy jest organizator- AZS Warszawa. 

5) W sprawach nieujętych niniejszym regulaminem decyzje podejmować będzie przedstawiciel organizatora z sędzią 

głównym turnieju. 

 

 

 


