
 

 
 

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY 
 

Organizator:  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

Termin:   18 stycznia (niedziela) 2015 r. godz. 9.00 - 14.00  

Miejsce:   hala sportowa UAM, ul. Zagajnikowa 9 

 
REGULAMIN TECHNICZNY 

 
Obowiązują przepisy PZPN dot. gry w futsal. Wszelkie sytuacje sporne rozwiązywane zgodnie z regulaminem 

PZPN. Maksymalna liczba zgłoszonych zawodniczek:14 Zawodniczki muszą posiadać legitymacje AZS ISIC. 

Bez ważnej legitymacji zawodniczka nie ma prawa brać udziału w zawodach! 

 

KOLEJNOŚĆ MIEJSC W GRUPIE 

O kolejności miejsc w grupach decydują:  

 większa liczba zdobytych punktów (zwycięstwo –3; remis –1; porażka –0); 

 lepszy rezultat bezpośredniego meczu (rezultaty bezpośrednich meczów –minitabela pomiędzy 

zainteresowanymi zespołami); 

 lepsza różnica bramek; 

 większa liczba strzelonych bramek; 

 rzuty karne, wykonywane przez zainteresowane zespoły bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek.  

 

CZAS TRWANIA GIER 

Wszystkie mecze grupowe i półfinałowe trwają 2x10 minut bez zatrzymywania czasu. Czas gry zatrzymywany 

jest wyłącznie dla wykonania rzutu karnego i rzutu karnego przedłużonego. Rzut karny przedłużony 

wykonywany jest za czwarty faul zespołu. Nie ma czasu na żądanie (time-out). Mecze półfinałowe, mecz o III 

i o I miejsce, przy remisie rozstrzygają 3 rzuty karne wykonywane do skutku. 

 

 

SĘDZIOWIE 

Mistrzostwa sędziują sędziowie delegowani przez Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

KARY REGULAMINOWE 

a) Wykluczenie zawodnika z gry na 2 minuty = żółta kartka; zezwala się uzupełnienie składu po straconej  

bramce 

b) czerwona kartka  

– wykluczenie z gry w bieżącym meczu i w jednym kolejnym; czerwona kartka w wyniku dwóch żółtych w tym 

samym meczu  

– wykluczenie tylko w tym meczu. Po czerwonej kartce zespół gra w osłabieniu przez 5 minut lub do straconej 

bramki; w szczególnych przypadkach Organizator w porozumieniu z sędzią ma prawo do przedłużenia kary o 

jedno dodatkowe spotkanie 

 

 



UCZESTNICZĄCE ZESPOŁY: 

 

GRUPA A   
 

GRUPA B  

1 AWF Poznań 
 

1 UAM Poznań 

2 Politechnika Poznańska 
 

2 WSPiA  

3 Uniwersytet Przyrodniczy  
 

3 Uniwersytet Ekonomiczny 

 

 

Harmonogram gier: 

 

9:00 – AWF-PP 

9:25 – WSPiA-UE 

9:50 – AWF-UP 

10:15 – UAM-UE 

10:40 – PP-UP 

11:05 – WSPiA-UAM 

11:30 – Półfinał 1A-2B 

11:55 – Półfinał 1B-2A 

12:20 – Mecz o 5 miejsce 3A-3B 

12:45 – Mecz o 3 miejsce 

13:10 - Finał 

 

 

 

 

Kontakt do organizatora: 

 

Wojciech Weiss 603-777-442 

 

 

 

 

  


