
 

 
 

 
FUTSAL – REGULAMIN TECHNICZNY 

 

1) SYSTEM ROZGRYWEK 

a) Akademickie Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza w futsalu (mężczyzn) są jednocześnie eliminacjami  

do Akademickich Mistrzostw Polski, drużyny uzyskują awans do rozgrywek strefy „B” na podstawie klasyfikacji 

końcowej. 

a) Ilość drużyn awansujących do rozgrywek strefy „B” AMP określa regulamin techniczny futsalu mężczyzn dla AMP.  

W sezonie 2022/2023 prawo udziału w AMP uzyskają zespoły z miejsc od I do VII w klasyfikacji końcowej AMWiM  

w futsalu meżczyzn. 

b) Każda uczelnia ma prawo zgłosić do zawodów jeden zespół.  

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

- czas: 2 x 12 minut efektywnego czasu gry, przerwa 5 minut, 

- w przypadku remisu (w fazie pucharowej) obowiązuje dogrywka 2x3 minuty, 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/czka wchodzący za niego/nią w drodze wyjątku nie ma obowiązku 

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

odróżniającym się od koszulek wszystkich zawodników/czek na placu gry, 

- zawodnicy/czki na ławce rezerwowych nie muszą mieć założonych koszulek dla rezerwowych (znaczników). 

 

2) SPOSÓB PRZEPROWADZANIA ZAWODÓW 

a) Rozgrywki zostaną przeprowadzone systemem dopasowanym do ilości zgłoszonych zespołów. 

b) Do Mistrzostw może być zgłoszonych maksimum 20 zawodników/czek. W meczu ma prawo wystąpić  

14 zawodników/czek.  

c) Drużyna, która w czasie rozgrywek odda dwa mecze walkowerem zostaje zdyskwalifikowana (jej dotychczas 

rozegrane mecze zostają anulowane), zajmuje ostatnie miejsce w swojej grupie i nie przyznaje się jej punktów  

w punktacji generalnej. 

d) Gospodarz spotkania ma prawo wyboru koloru strojów. W przypadku gdy stroje obu drużyn są podobne, drużyna 

gości ma obowiązek założenia innego kompletu lub znaczników. 

 

3) PUNKTACJA 

a) Kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: 

   - za zwycięstwo  3 pkt.  - za remis   1 pkt.  - za przegraną   0 pkt. 

b) W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje: 

- bilans punktów z bezpośrednich spotkań; 

- różnica bramek z bezpośrednich spotkań; 

- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach; 

- różnica bramek ze wszystkich spotkań; 



 

 
 

- większa liczba bramek we wszystkich meczach 

- w przypadku braku rozstrzygnięcia na podstawie tych kryteriów zainteresowane drużyny rozegrają mecz 

dodatkowy w wyznaczonym przez organizatora terminie.  

 

4) UWAGI KOŃCOWE 

a) Rozgrywki zostaną przeprowadzone wg terminarza narzuconego przez organizatora (AZS Warszawa). 

b) Zgodnie z pkt. XVI ppkt. 6 Regulaminu Ogólnego AMWiM: W przypadku oddania meczu walkowerem w dyscyplinach 

drużynowych zespół zobowiązany jest do uiszczenia opłaty regulaminowej w wysokości 250 zł na konto organizatora 

rozgrywek.  

c) Zawodnik/czka po otrzymaniu 2. żółtych kartek lub 1. czerwonej zostaje automatycznie odsunięty od jednego 

najbliższego meczu. 

d) Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach piszczeli. 

e) Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny AMWiM na sezon 2022/2023. 

 


