
 
 

REGULAMIN 
Ustrzyckiego Futsalu 2021 

 
1. Cel rozgrywek: 

• popularyzacja futsalu w Bieszczadach,  

• wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Halowego Mistrza Ustrzyk 
Dolnych w futsalu 

• aktywny wypoczynek w czasie wolnym od pracy  
 
2. Organizatorzy: 

• Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ustrzykach Dolnych 

• Urząd Miejski w Ustrzykach Dolnych 

 
3. Termin i miejsce. 

1) Rozgrywki lub  turnieje prowadzone są zgodnie z terminarzem podanym do wiadomości przed 
inauguracją rozgrywek  

2) Spotkania poszczególnych rundy rozgrywane będą w niedzielę od godz. 1200 lub w 
przypadku systemu turniejowego -  turniej co 2 tygodnie 

3) Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu rozgrywek z ważnych przyczyn 
merytorycznych. 

 
4. Organizacja gry: 
 

• Zadania organizatorów 
 

• Organizatorzy nadzorują prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym 
regulaminem. Ponadto:  

• opracowują terminarz spotkań  lub turniejów oraz ustalają czas gry  

• dokonują obsady sędziowskiej 

• weryfikują wyniki spotkań 

• rozpatrują protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek 

• prowadzą ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek 
 

▪ Pozostałe informacje organizacyjne: 
 

• Liga rozegrana zostanie systemem: „każdy z każdym” lub turniejowym 

• W zależności od ilości zgłoszonych zespołów, w tym samym terminie rozegrane zostaną 
poszczególne kolejki rozgrywek lub turnieje dla drużyn. O wyborze systemu i formy rozgrywania 
imprezy zadecydują przedstawiciele uczestniczących drużyn.  

• Wszystkie drużyny obowiązuje ustalony przed rozgrywkami terminarz. 

• rozegrała 50% + 1 w I rundzie spotkanie z objętych obowiązującym terminarzem to wówczas 
wyniki rozegranych przez nią spotkań zostaną zaliczone, natomiast w pozostałych do 
rozegrania spotkaniach zostanie przyznany drużynie przeciwnej walkower w stosunku 3: 0. 

 
5. Zgłoszenie drużyny do rozgrywek, losowanie 

Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią w terminie regulaminowe 
formalności takie jak: 



1) zgłoszenia należy dokonać e-mailem na adres: sport@ustrzyki-dolne.pl.  
2) Należy podać nazwę zespołu oraz dane kontaktowe, tj. nazwisko i imię przedstawiciela 

drużyny, e-mail, tel.  
3) Opłata startowa ustalona z uczestnikami.   

6. Zgłoszenie zawodników do gry: 

• nieprzekraczalny termin zgłoszenia pełnej listy i składu drużyny - maksymalnie 20 
zawodników -  wraz z danymi zamieszczonymi na druku zgłoszenia (druk do pobrania w 
wersji word) – 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek. (Pisemne zgłoszenie zawodników 
powinno zawierać ich dokładne dane osobowe tj: imię i nazwisko, datę urodzenia oraz 
numer PESEL, w przypadku zawodnika niepełnoletniego – numer dowodu osobistego ojca 
lub matki. Od zawodników, którzy nie mają ukończonych 18 lat (najmłodszy zawodnik musi 
mieć ukończone 16 lat) wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub opiekunów.  

• zgłoszenia należy przesłać w wersji elektronicznej oraz dostarczyć w wersji papierowej na 
adres organizatora: Biuro Sportu – Hala sportowa przy OSiR Ustrzyki Dolne, ul. 29 
Listopada 19 A, wraz z podpisanym przez kierownika zespołu oświadczeniem (zgłoszenie 
powinno być dostarczone do organizatora wraz z listą zgłoszeniową potwierdzoną 
własnoręcznym podpisem przez kierownika zespołu. W przypadku zgłoszeń do ULF 
zakładów, pracy, firm zgłoszenie może potwierdzić kierownik, dyrektor, prezes itp. danej 
firmy. Jednocześnie podpis ww. kierownika dla organizatorów ULF jest jednoznaczny 
z potwierdzeniem posiadania przez zawodników zgłaszanej drużyny aktualnych 
badań lekarskich oraz ubezpieczenia zawodników od następstw nieszczęśliwych 
wypadków mających związek z udziałem w rozgrywkach ULF. Ubezpieczenia drużyny 
dokonują we własnym zakresie. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za 
udział w lidze osób chorych i wynikające z tego powodu wypadki oraz za skutki wypadków 
w czasie gry. W ramach ligi obiekt sportowy ubezpieczony jest od odpowiedzialności 
cywilnej 

• Dowodem przynależności zawodnika do drużyny jest wpis na listę zgłoszeń. 

• Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.  
7. Zmiana i rozszerzenie nazwy zespołu. 

Nazwy drużyny w trakcie trwania rozgrywek nie można zmieniać. Dopuszczalne jest tylko 
rozszerzenie nazwy, po spełnieniu następujących warunków: 

• zawiadomić pisemnie ORGANIZATORA o chęci rozszerzenia nazwy i podać proponowaną 
nazwę wpłacić na konto Hali Sportowo-Widowiskowej kwotę 50,00 zł 

• rozszerzenie nazwy zespołu po zakończeniu rozgrywek, a przed rozpoczęciem kolejnego 
sezonu jest bezpłatne 

  

 

 

A. PRZEPISY, ZASADY GRY I PUNKTACJI 

 

1)    W rozgrywkach ULF  obowiązują „Przepisy gry w futsal” ustalone przez PZPN i dostosowane do 

parametrów hali sportowej  w  Ustrzykach Dolnych 

 

a) mecze odbywają się 2×20 minut.  

b) Czas zatrzymywany będzie tylko w następujących sytuacjach: 

• Ostatnia  minuta czas zatrzymywany (tzw. czas efektywny), przy każdym aucie, rzucie rożnym itp. 

jeżeli jedna z drużyn nie prowadzi różnicą większą niż 2 gole 

• przy podyktowaniu przez sędziów rzutu karnego lub rzutu karnego przedłużonego,  
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• w wyniku kontuzji jednego z zawodników,  

• kiedy piłka znajdzie się na trybunach lub za drabinkami i nie ma możliwości szybkiego 

wznowienia gry, 

• w przypadku rażącego niesportowego zachowania się zawodników i innych wypadków 

losowych, 

• w przypadkach losowych na wyraźną sugestię sędziego głównego. 

 

b) drużyna może wziąć 1 minutowy czas raz w każdej połowie. 

 

c) przerwa między pierwszą, a drugą połową wynosi 5 minut.  

 

2)      Podczas gry obowiązują „auty boczne”. Piłkę z autu do gry wprowadza się nogą z lini boiska lub 

przed linią od strony trybun. (niewolno ustawiać piłki po stronie boiska !!!). – piłka przed wykonaniem 

autu bocznego musi stać nieruchomo. 

3)      Na parkiecie mogą przebywać tylko osoby wpisane do protokołu. Każdy wpisany do protokołu 

zawodnik musi być w stroju sportowym. Z drużyną mogą przebywać osoby z kierownictwa, które zostały 

zgłoszone organizatorowi, że pełnią takie funkcje i są wpisane do protokołu przed meczem. 

4)      Drużyny wchodzą na parkiet po ostatnim gwizdku kończącym poprzedni mecz i schodzą do szatni 

po ostatnim gwizdku sędziego.  

5)      Przed rozpoczęciem każdego spotkania w ramach V ULF następuje powitanie uczestników 

spotkania na środku boiska. 

6)      Rozegranie przez drużynę przynajmniej jednego spotkania w rozgrywkach jest równoznaczne z jej 

klasyfikowaniem w końcowej tabeli. 

7)      Zawody należy zweryfikować jako walkower (5-0) w przypadku: 

• drużyny, która nie staje do zawodów z pierwszym gwizdkiem sędziego; 

• drużyny, w której wystąpi nieuprawniony zawodnik; 

• drużyny, która przed zakończeniem meczu zejdzie z boiska; 

• drużyny, której liczba graczy będzie mniejsza niż 4; 

• drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuści boiska w ciągu 2 minut.  

8)      W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny, zostaną one ukarane obustronnym 

walkowerem.  

9)      W przypadku uzyskania korzystniejszego wyniku niż walkower, utrzymuje się ilość strzelonych 

bramek przez zespół zwycięski natomiast anuluje się bramki strzelone przez drużynę, która przegrywa 

walkowerem.  
 

Zasady Punktacji: 
1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku:  
a) 3 punkty za zwycięstwo;  

b) 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis);  

c) 0 punktów za spotkanie przegrane.  
 
Klasyfikacja: 
1. W rozgrywkach V  ULF  kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.  
 
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym miejscu 
decydują:  
▪ przy dwóch zespołach:  
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami,  

b) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach, 



c) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,  

 
▪ przy więcej niż dwóch zespołach:  
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,  

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w 
spotkaniach tych drużyn,  

c) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w spotkaniach tych drużyn,  

d) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach, 

e) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach. 

 

  

B.  SANKCJE KARNE I WYMIAR KAR 

  

1)   W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci napomnień (żółta kartka) oraz wykluczeń 

(czerwona kartka). Ocena rodzaju przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego 

prowadzącego zawody i jest nie odwołalna. 

2)   Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą w oparciu o sankcje 

karne przedstawione w dalszej części niniejszego regulaminu.  

 

3)   Czerwona kartka (samoistna) / taktyczna  - zawodnik zostaje ukarany 3 minutami, a jego drużyna 

gra w osłabieniu przez 3 minuty (lub do czasu utraty  bramki)  

a)      zawodnikom, którzy w czasie zawodów zostali wykluczeni (tzw. samoistna czerwona 

kartka) wymierza się automatycznie karę 2 meczy dyskwalifikacji. 

b)      karę dyskwalifikacji 1 meczu (czerwona kartka – tzw. faul taktyczny) wymierza się 

zawodnikowi gdy:  

• pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przez powstrzymanie umyślne przeciwnika 

używając niedozwolonych środków, które winno być ukarane rzutem wolnym lub karnym. 

• zawodnik inny niż bramkarz we własnym polu karnym pozbawia swoich przeciwników 

bramki umyślnie zagrywa ręką,  

• bramkarz, który przeszkadza w zdobyciu bramki i zatrzymuje rękoma piłkę poza polem 

karnym 

c)  kara dyskwalifikacji na okres 1 miesiąca i wzwyż za przewinienie polegające na: 

-         naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznej znieważeniu osób (sędziego, 

współpartnera, przeciwnika, kibica, osoby postronnej) na boisku lub poza nim. 

-         wysoce nie sportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu przed, w czasie i po 

zawodach w obecności osób (sędziego, współpartnera, przeciwnika, kibica, osoby postronnej). 

d)      zawodnikowi, który w czasie zawodów zostanie wykluczony (czerwona kartka) wskutek 

otrzymania dwóch napomnień (2 x żółta kartka) wlicza się do rejestru 2 żółte kartki i może grać 

w następnych zawodach, jeżeli nie ma na swoim koncie 4, 7, 10 i kolejnej kartki. 

4)      Żółte kartki  

Zawodnik, który w czasie zawodów otrzyma upomnienie (żółtą kartkę) zostanie  automatycznie  

ukarany:  

-         przy 4 napomnieniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,  

-         przy 7 napomnieniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów 

-         przy 10 i kolejnym napomnieniu – kara dyskwalifikacji w wymiarze 3 meczów 

5)      Odpowiedzialnym za ewidencję kar indywidualnych swoich zawodników oraz ewentualne 

wystawienie do gry zawodnika nieuprawnionego (zakaz gry) jest wyłącznie kierownictwo drużyny. 



6)      Zawodników zachowujących się nie sportowo lub zakłócających rozgrywki ligowe (boisko, szatnia, 

trybuny), organizator może ukarać w zależności od wykroczenia karą odsunięcia od 1 meczu do 

wykluczenia z rozgrywek do końca sezonu włącznie. Zawodnik spożywający alkohol lub palący 

papierosy podczas meczu otrzyma od sędziego meczu automatycznie czerwoną kartkę oraz zostanie 

odsunięty od 3 najbliższych spotkań. 

7)      Zawodników zachowujących się niesportowo w stosunku do organizatorów, sędziów, 

przeciwników poza obiektami sportowymi w życiu codziennym organizator może ukarać w zależności od 

wykroczenia karą odsunięcia od 1 meczu do wykluczenia z rozgrywek do końca sezonu włącznie. 

8)      Zawodnik, któremu udowodni się, ze gra pod wpływem alkoholu musi opuścić boisko i udać się do 

szatni. Zawodnik zostanie ukarany zakazem gry w 4 spotkaniach. 

9)  Po sezonie kartki każdego zawodnika są zerowane. Zostają jednak kary indywidualne, które są 

kasowane po roku czasu od zdarzenia. 

10)  Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców przed, w trakcie i po meczu odpowiada cała 

drużyna. Organizator może nałożyć różne sankcje do wykluczenia tych drużyn z rozgrywek włącznie. 

11)  Jeżeli drużyna nie stawi się po raz trzeci na mecz zostaje definitywnie wykluczona z rozgrywek 

oraz zdegradowana na ostatnie miejsce. 

12)  W przypadku uchylania się drużyny od wniesienia karnej opłaty zostanie ona usunięta z rozgrywek.  

13)  Drużynie wykluczonej nie przysługuje zwrot kosztów. 

14)  Wszelka działalność klubu/zespołu na boisku, lub poza nim sprzeczna z etyką sportową i rzucająca 

cień na dobre imię sportu, a w szczególności stwierdzenie przypadków braku sportowej postawy, 

ambicji i woli walki, może stanowić podstawę do weryfikacji wyniku spotkania, walkowera lub 

obustronnego walkowera, oraz do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

15)  Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego i czyni to z ławki 

rezerwowych – po otrzymaniu czerwonej kartki – nie wpływa to na czasowe osłabienie drużyny. Kara 

jest indywidualna dla gracza. 
16)    Protesty, kary. 

Drużyna zgłaszająca protest musi dostarczyć go na piśmie do organizatora rozgrywek następnego 
dnia (dzień roboczy) po rozegranym meczu. Organizator rozstrzyga spór i informuje zainteresowane 
strony najpóźniej 5 dni od dnia złożenia protestu. Organizator nie ma obowiązku informowania o 
wpłynięciu protestu nie zainteresowane strony. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłacenie kaucji 
w wysokości 100,00 zł. Protest rozpatrywać będzie komisja powołana przez organizatora 
rozgrywek. W przypadku nie uznania protestu kaucja przepada. 

 
 
8. Postanowienia końcowe. 

1) W przypadku stwierdzenia u zawodnika zawartości alkoholu powyżej 0,2 promila, zawodnik 
musi opuścić skład zespołu i udać się na trybuny. Badania dokonuje się na wniosek sędziego 
głównego. W przypadku nie poddania się badaniu, zespół przegrywa mecz walkowerem. 

2) Po zakończeniu sezonu przyznawane są nagrody rzeczowe oraz puchary zwycięskim 
zespołom, a także zawodnikowi, który uzyskał tytuł Króla Strzelców. Tytuł ten przyznawany jest 
zawodnikowi, który zdobył najwięcej bramek w sezonie. Przewiduje się też w ramach 
możliwości inne nagrody np. najlepszy bramkarz, najlepszy zawodnik itp.  

3) Pozostałe informacje można uzyskać w biurze stronie internetowej rozgrywek ds. sportu, 
tel. 602324019 

4) W kwestiach spornych lub niezawartych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje 
organizator. 

5) ORGANIZACJA MECZU PIŁKI NOŻNEJ – PANDEMIA COVID 

• Wszystkie osoby znajdujące się na terenie organizowanych zawodów 
muszą przestrzegać przepisów w zakresie zakrywania ust i nosa (w tym 



zawodnicy rezerwowi i inne osoby przebywające na ławce 
rezerwowych). 

• Z obowiązku zakrywania ust i nosa zwolnieni są jedynie zawodnicy 
uczestniczący w grze, trener udzielający wskazówek, sędziowie oraz w 
zawodnicy rezerwowi w trakcie rozgrzewki. 

• Ustala się, iż w trakcie zawodów w strefie technicznej (pole gry, ławki 
zawodników rezerwowych, szatnie i budynek hali) mogą przebywać 
jedynie osoby niezbędne dla prawidłowej organizacji zawodów, w tym 
zawodnicy, trenerzy, sędziowie, niezbędni przedstawiciele drużyn 
piłkarskich oraz przedstawiciele podmiotów organizujących rozgrywki. 

• Organizator rozgrywek upoważniony jest do kontrolowania prawidłowej 
organizacji zawodów. 

• Gospodarz jest zobowiązany do zabezpieczenia hali/ terenu zawodów 
przed nieuprawnionym wejściem publiczności oraz jakichkolwiek osób 
postronnych na jego teren. 

• Gospodarz rozgrywek jest zobowiązany do  podejmowania wszelkich 
dodatkowych działań zmierzających do  zwiększenia bezpieczeństwa 
osób obecnych na stadionie, w szczególności są upoważnione do 
odmowy  wstępu osobom /usuwania ze stadionu osób,  które nie 
przestrzegają zaleceń dotyczących higienicznych środków ostrożności. 

 


