
Regulamin Uczelnianej Ligi Futsalu o Puchar Przewodniczącej Parlamentu 
Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego 2021/22. 

1. Organizatorzy:  KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, Parlament Studencki UZ.
2. Termin: Listopad 2021 – maj 2022, mecze rozgrywane będą  w środy w godz.20.00 – 22.00, 

pierwsza kolejka turnieju przewidziana jest na 17.11.2021r.
3. Miejsce: Hala Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Prof. Szafrana 6 Zielona Góra
4. Opłaty: Brak opłat wpisowego.
5. System rozgrywek: Rozgrywki ligowe,” każdy gra z każdym”
6. Czas gry: 2 x 10 minut – 1` przerwy
7. Uczestnicy: Studenci i pracownicy etatowi Uniwersytetu Zielonogórskiego, którzy wykupią 

legitymację AZS na sekcję futsalu  ( koszt 75 zł - w ramach tej legitymacji uczestnicy 
rozgrywek będą ubezpieczeni).
Studenci i pracownicy UZ  którzy już posiadają  legitymację AZS-u na rok akademicki 
2021/22 wykupioną na inne sekcje bądź fakultety.

8. Przepisy ogólne:
- obowiązują przepisy  gry w futsal z wyłączeniem fauli akumulowanych, gry z bramkarzem i 
wślizgów,
- zespół składa się z max. 12 zawodników, których można dopisać w każdej chwili trwania 
turnieju, ale przed meczem w którym dany zawodnik ma wystąpić. Zawodnik wpisany do 
składu nie może być z niego wykreślony. Jeden zawodnik może wystąpić tylko w jednej 
drużynie.
- do gry w turnieju upoważnia podpisanie się zawodnika na Oświadczeniu dołączonym do 
Regulaminu.
- zakaz wykonywania wślizgów (nie dotyczy bramkarza w polu karnym)
- sędzia karze zawodnika za faul lub niesportowe zachowanie karą czasową (2minuty) i grą 
zespołu w osłabieniu przez ten czas lub do momentu straty bramki. Druga kara czasowa dla 
zawodnika jest równa z wykluczeniem go z meczu i gry zespołu w osłabieniu przez 4 minuty, 
lub do straty bramki,
- każde wybitnie niesportowe i agresywne zachowanie w stosunku do każdego z 
uczestników zawodów będzie zgłaszane do organizatorów turnieju oraz władz Uniwersytetu 
Zielonogórskiego,
- zespół ma prawo raz w ciągu turnieju wykorzystać jeden walkower bez podawania 
przyczyny. Każda kolejna nieobecność zgłoszona lub nie, wiąże się z usunięciem zespołu z 
turnieju,
- zespół ma prawo do przełożenia meczu po uprzednim dogadaniu się z przeciwnikiem oraz 
poinformowaniu organizatora, jednak organizator może nie zgodzić się na przełożenie 
spotkania ze względów organizacyjnych,
- zawodnik ma obowiązek gry w obuwiu zmiennym dostosowanym do gry w piłkę nożną 
halową,

9. O sytuacjach nie określonych w powyższym regulaminie decyduje Organizator turnieju.


