
Regulamin 

Międzyinstytutowy Turniej   w FUSTALU zaliczany do punktacji „Pucharu PWSZ w Elblągu” dla 

najaktywniejszego sportowo Instytutu. 

I. Cel: 

─ Popularyzacja FUTSALU j wśród młodzieży akademickiej  

─ Popularyzacja aktywności fizycznej wśród  młodzieży akademickiej 

─ Integracja środowisk sportowych; 

─ Wyłonienie najlepszych drużyn wśród studentów; 

II. Organizator: 

Klub Uczelniany AZS w PWSZ Elbląg. 

III. Honorowy Patronat: 

Rektor PWSZ w Elblągu 

IV. Termin i miejsce: 

Kwiecień  2018. wg. ustalonego terminarza rozgrywek;  hala sportowa  IV LO w Elblągu, ul. 

Sienkiewicza 

V. Występujące zespoły 

1. Reprezentacja Instytutu Pedagogicznego ( 10 osób ) 

2. Reprezentacja Instytutu Ekonomicznego ( 10 osób ) 

3. Reprezentacja Instytutu Politechnicznego ( 10 osób ) 

4. Reprezentacja Instytutu Informatycznego ( 10 osób ) 

VI. Zgłoszenia i uczestnictwo: 

Drużyny mogą się zgłaszać  do 9 kwietnia 2018r 

drogą e-mailową: r.podhorodecki@pwsz.elblag.pl; w tytule „ Zgłoszenie na Turniej – Nazwa 

Instytutu”. 

Drużyna zgłoszona zobowiązana jest niezwłocznie dostarczyć ( przesłać e-mailem) wypełnione i 

podpisane listy przez kapitana drużyny , 

 Oświadczenie posiadania ubezpieczenia  NNW oraz oświadczenie stanu zdrowia pozwalającego na 

udział w zawodach sportowych.  

Oryginały należy dostarczyć na spotkaniu organizacyjnym w dniu 6 kwietnia  2018r. godzina 17:30  w 

Sali nr 128  przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu  

Udział w spotkaniu organizacyjnym jest obowiązkowy. 
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VII. Zasady rozgrywania turnieju. 

─ Kolejność meczów drużyn zostanie  rozlosowana na spotkaniu organizacyjnym . 

-  zespoły  i grają w systemie każdy z każdym; 

─ W przypadku równej ilości punktów o miejscu w  decyduje: 

 

– stosunek bramek ( wyższy wynik) 

Bramki zdobyte/Bramki stracone=wynik 

– większa ilość strzelonych bramek; 

– 3 kolejki rzutów karnych; 

─ Zawodnicy winni posiadać jednolite stroje sportowe a bramkarz strój 

odmienny od swojej drużyny oraz obuwie piłkarskie. 

VIII. Sposób przeprowadzenia turnieju: 

─ Zespół składa się z 4 zawodników w polu bramkarz (drużyną może 

liczyć maksymalnie do 10 zawodników ); 

─ Boisko o wymiarach 40x20; 

─ Bramki 2x3 m; 

─ Czas gry 2x20 min.  

─ Piłka nr 4 o zmniejszonym odbiciu; 

-  Obowiązują przepisy gry w futsal  PZPN  

─ Punktacja – zwycięstwo 3 punkty, remis 1 punkt, porażka 0 punktów 

─ Kary za naruszenie przepisów gry: 

– 2 minutowe wykluczenie z gry; 

– wykluczenie do końca meczu; 

 

3 zawodników (2 czerwone kartki w jednym meczu) i 

przegrywa walkowerem 0:1; 

 



następnym meczu, 

IX. Nagrody: 

Pierwsze trzy drużyny w poszczególnych kategoriach otrzymują  medale. 

X. Sędziowie: 

Turniej sędziują arbitrzy wyznaczeni przez organizatora. 

XI. Postanowienia końcowe organizatora: 

1) Regulamin podpisują wszyscy kierownicy drużyn uczestniczących 

w Turnieju w FUTSAL co stanowi, że zostali zaznajomieni z w/w regulaminem 

i potwierdzają wolę jego przestrzegania. 

2) Wszyscy zawodnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym 

regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek. 

3) Za wszelką działalność poza boiskiem (szczególnie w szatniach) 

odpowiedzialność ponoszą kapitanowie  drużyn. 

4) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje oraz wypadki, jakie 

mogą ponieść zawodnicy w trakcie rozgrywek. 

5) Organizator nie ubezpiecza zawodników biorących udział w rozgrywkach. 

6) Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

7) Organizator zapewni pierwszą pomoc przedlekarską dla uczestników 

turnieju. 

 

ORGANIZATOR 

KU AZS PWSZ W Elblągu  


