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- lepsza różnica bramek;

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

CZAS TRWANIA GIER I UWAGI REGULAMINOWE

Kolejność gier ustawiono na podstawie losowania. 

KOLEJNOŚĆ MIEJSC

REGULAMIN TECHNICZNY
SYSTEM GIER

Mistrzostwa rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym” w jednej grupie rozgrywkowej. 

O kolejności miejsc w grupie rozgrywkowej decydują:
- większa liczba zdobytych punktów (zwycięstwo – 3; remis – 1; porażka – 0);

- lepszy rezultat bezpośredniego meczu (rezultaty bezpośrednich meczów – minitabela pomiędzy 
zainteresowanymi zespołami);

- większa liczba strzelonych bramek;

Wszystkie mecze trwają 1x20 minut bez zatrzymywania czasu (wyjątki: przerwa na wykonanie rzutu karnego 
lub rzutu karnego przedłużonego albo uzasadniona przerwa w meczu, zarządzona przez sędziego). 

Trenerom nie przysługuje czas na żądanie (time-out). 

 

Rzut karny przedłużony wykonywany jest za czwarty faul zespołu.

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

Termin gier: sobota, 09 listopada 2019 r.

Organizatorzy:  Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS Poznań 
Miejsce: hala sportowa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, ul. Zagajnikowa nr 9 w Poznaniu..

+ klub uczelniany AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
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    Godz. 10.00   PP – UAM        1.  

    Godz. 11.15    UAM – UEP       4.   

      (do godz. 09.30 możliwa rozgrzewka na boisku) 

2019/2020

    Godz. 09.45 odprawa trenerów i sędziów przy stoliku sędziowskim

MISTRZOSTWA STUDENTÓW I LAT W FUTSALU
TERMINARZ GIER 

    Mecze     nr meczu wynik       .

    Godz. 10.25   UEP – UP      2.   
    Godz. 10.50    AWF – PP       3.   

    Godz. 11.40    UP – UAM      5.   
    Godz. 12.05    AWF – UEP       6.   
    Godz. 12.30    PP – UEP       7.   
    Godz. 12.55    UP – AWF      8.   
    Godz. 13.20    UP – PP       9.   
    Godz. 13.45    AWF – UAM      10.    

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.

Koszty związane z transportem, zakwaterowaniem oraz wyżywieniem na finałach pokrywa Organizacja
Środowiskowa AZS w Poznaniu. 

Zasady reprezentowania poszczególnych uczelni: uprawnieni do gry są wyłącznie studenci I roku studiów I stopnia, występujący w 
barwach swojej Uczelni w Mistrzostwach Studentów I lat w futsalu po raz pierwszy. 

Wszyscy zawodnicy powinni posiadać aktualne legitymacje studenckie.
Dodatkową nagrodą dla zwycięskiej drużyny jest bezpłatny wyjazd na Ogólnopolski Finał Igrzysk Studentów I Roku, który w bieżącym 

roku zostanie rozegrany w Krakowie, w dniach 28 listopada – 01 grudnia. 

UWAGA! Sprawne rozgrywanie Turnieju może spowodować przyśpieszenie terminów rozpoczęcia poszczególnych meczów. 
Organizatorzy proszą kol. kol. Trenerów o bieżące kontrolowanie harmonogramu i pozytywne reagowanie na zmiany. Na żądanie 

zespołów pomiędzy meczami 4/5, 6/7, 8/9 mogą nastąpić przedłużone (do 5 min) przerwy. 
SĘDZIOWIE

Mistrzostwa sędziują sędziowie delegowani przez Kolegium Sędziów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Sędzia główny – Pan 
Szymon Lizak. 

    Godz. +/- 14.30  Podsumowanie i uroczyste zakończenie Mistrzostw.

KARY REGULAMINOWE
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