
Regulamin Bachanaliowego Turnieju Futsalu, czyli Uczelniana Liga Futsalu w 
formie pucharowej. 

1. Organizatorzy:  KU AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego, Parlament Studencki UZ. 
2. Termin: 08.06.2022r. (środa) godz. 18.00 
3. Miejsce: Hala Uniwersytetu Zielonogórskiego ul. Prof. Szafrana 6 Zielona Góra 
4. Opłaty: Brak opłat wpisowego. 
5. System rozgrywek: Rozgrywki toczyć się będą systemem pucharowym 
6. Czas gry: 2 x 12 minut – 1` przerwy  
7. Uczestnicy: Studenci, pracownicy etatowi (z co najmniej tytułem magistra) Uniwersytetu 

Zielonogórskiego, oraz aktualni członkowie AZS. 
8. Zgłoszenia do zawodów: respektowane będą tylko zgłoszenia mailowe do dnia 07.06.2022r. 

na adres:zielonagora@azs.pl. 
9. UWAGA: liczba zespołów biorących udział w turnieju jest ograniczona do 8 zespołów. Liczy 

się kolejność zgłoszeń w których proszę podać: Nazwę drużyny, Imię i nazwisko kierownika 
zespołu oraz jego numer telefonu. 

 

10. Przepisy ogólne: 
- zespół składa się z max. 12 zawodników lub zawodniczek, których można dopisać w 
każdej chwili trwania turnieju, ale przed meczem w którym dany zawodnik/czka ma 
wystąpić. Zawodnik/czka wpisany/a do składu nie może być z niego wykreślony/a. Jeden 
zawodnik/czka może wystąpić tylko w jednej drużynie, 
- dodatkowo na boisku może przebywać dodatkowo jedna piłkarka, czyli jeśli zespół ma 
kobietę w składzie to drużyna ta może grać w 6 osób, 
 - obowiązują przepisy  gry w futsal z wyłączeniem fauli akumulowanych, gry z bramkarzem 
i wślizgów, 
- 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, 
- zawodnik ma obowiązek gry w obuwiu zmiennym dostosowanym do gry w futsal, 

11. O sytuacjach nie określonych w powyższym regulaminie decyduje organizator turnieju. 
 
 


