
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY  

AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI 

W FUTSALU KOBIET 2016/2017 
 

 

Termin Mistrzostw: czwartek, 24 listopada 2016 r. i środa, 30 listopada 2016 r. 

 

Miejsce: hala sportowa Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Dojazd 7 (24.XI - mecze 1-8)  

hala sportowa UAM, Poznań, ul. Zagajnikowa 9 (30.XI - mecze 9-15) 

 

Organizatorzy: KU AZS UP, KU AZS UAM, RŚ KU AZS Poznań  

 
1. Do Mistrzostw zgłosiły się reprezentacje następujących uczelni:  

 

- Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu    AWF 

- Politechnika Poznańska       PP 

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   UAM 

- Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu     UEP 

- Uniwersytet Medyczny w Poznaniu       UM 

- Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu    UP 

 

2. Mistrzostwa rozgrywane są systemem „każdy z każdym” – jedna kolejka ligowa. 

 

3. Mecze rozgrywane będą w wymiarze 1 x 12 minut z zatrzymywaniem czasu. Obowiązują 

aktualne przepisy gry w futsal z następującymi wyjątkami/uzupełnieniami:  

a) rzut karny przedłużony wykonywany jest za czwarty faul drużyny i kolejne w meczu; 

b) nie ma możliwości brania czasu na żądania (time-out)  

c) zawodniczka za otrzymanie 2 żółtych kartek w kolejnych meczach lub jednej czerwonej 

pauzuje w kolejnym meczu. Ta zasada nie obowiązuje, jeśli czerwona kartka (lub druga żółta) 

zostanie pokazana zawodniczce za akcję ratunkową.  

 

4. Mistrzostwa sędziują sędziowie delegowani przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w 

Poznaniu.  

 

5. Zawodniczki zobowiązane są do posiadania legitymacji AZS, które podczas turnieju muszą 

znajdować się u trenera/opiekuna zespołu. Trener zobowiązany jest wpisać na listę 

uczestniczek turnieju imię i nazwisko zawodniczki, numer jej koszulki meczowej oraz 6 

ostatnich cyfr numeru legitymacji.  

 

6. Zawodniczki powinny posiadać kompletne wyposażenie futsalowe do gry. Obowiązkowa 

jest gra w ochraniaczach na piszczele oraz używanie oznaczników na ławkach rezerwowych. 

Zespoły powinny posiadać 2 komplety strojów; w wypadku zbieżności kolorów zespół gości 

(wymieniony w terminarzu na drugim miejscu) powinien zmienić koszulki.  

 

7. O miejscu zajętym w Mistrzostwach decydują kolejno:  

 - liczba punktów  

 - wynik bezpośredniego pojedynku (w przypadku kilku drużyn „mała tabela”) 

- stosunek bramek 

- większa liczba strzelonych bramek 

- rzuty karne wykonywane przez zainteresowane zespoły (wg przepisów FIFA). 



8. Harmonogram Mistrzostw:  

 

Czwartek – 24 listopada 2016 r. – hala Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Dojazd 9  

 

Godz. 19.00 (1)  UAM – UM  

Godz. 19.22  (2) UEP – AWF  

Godz. 19.44 (3) UP – PP  

 

Godz. 20.06  (4) UEP – UM  

Godz. 20.28 (5) PP – AWF  

Godz. 20.50 (6) UP – UAM  

 

Godz. 21.12 (7) UM – PP  

Godz. 21.34 (8) AWF – UP  

 

Środa, 30 listopada 2016 r. – hala Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza   

 

Godz. 18.36 (9) UAM – UEP 

  

Godz. 19.00 (10) UM – AWF   

Godz. 19.24  (11) UEP – UP  

Godz. 19.48  (12) UAM – PP  

 

Godz. 20.12 (13) UP – UM  

Godz. 20.36  (14) PP – UEP  

Godz. 21.00 (15) AWF – UAM  

 

Godz. 21.25   podsumowanie i zakończenie Mistrzostw  

 

UWAGA. Dla sprawnego przeprowadzenia rozgrywek możliwe są kilkuminutowe odstępstwa 

od przyjętego harmonogramu. Uprzejmie proszę o bieżące śledzenie komunikatów w trakcie 

miniturniejów i dostosowywanie się do zmian.  

 

Piotr Kuś      

 


