
REGULAMIN  BRAKS  MYSŁOWICKIEJ  LIGI  FUTSALU
SEZON 2019/20

Artykuł I - Cel rozgrywek

§ 1
Celem  rozgrywek  jest  popularyzacja  piłki  nożnej  pięcioosobowej  w  Polsce  oraz  wyłonienie
najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Halowego Mistrza Mysłowic

Artykuł II - Organizator rozgrywek

§ 2
Organizatorem rozgrywek jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mysłowicach, który nadzoruje
prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem.
Ponadto Organizator:

 opracowuje terminarz rozgrywek,
  weryfikuje wyniki spotkań,
 rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek,
 dokonuje obsady sędziowskiej,
 prowadzi ewidencję zawodników oraz statystykę rozgrywek.

Artykuł III - Terminy i miejsce rozgrywania spotkań

§ 3
1. Rozgrywki prowadzone są  zgodnie z terminarzem, umieszczonym na stronie internetowej

organizatora rozgrywek.
2. Spotkania rozgrywane są w hali widowiskowo-sportowej MOSiR Mysłowice przy ul. Ks. N.

Bończyka 32z.

§ 4
1. Jeżeli jedna z drużyn nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 5 min. po terminie

ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, oznaczający walkower
5:0 na korzyść drużyny będącej na boisku.

2. Drużyna może w rundzie "oddać" tylko dwa spotkanie walkowerem. W konsekwencji za
"oddanie” spotkania walkowerem drużyna zostanie ukarana karą  finansowa w wysokości:
pierwszy  walkower  50,00  zł,  drugi  oraz  trzeci  walkower  100,00  zł,  płatne  na  konto
Organizatora. W przypadku braku wpłaty za walkower zespół nie zostanie dopuszczony do
kolejnego meczu.

3. "Oddanie" trzeciego spotkania walkowerem powoduje wycofanie drużyny z rozgrywek. W
przypadku,  gdy  drużyna  wycofana  zostanie  po  rozegraniu  50  %  +  1  mecz,  rozegrane
spotkania zostaną zaliczone, a w pozostałych spotkaniach do rozegrania zostanie przyznany
walkower drużynie przeciwnej w stosunku 5:0. W przypadku kiedy drużyna rozegra 50%
spotkań  lub mniej, rozegrane spotkania zostaną  potraktowane jako nie odbyte (po dwóch
walkowerach).

4. Powyższy zapis obowiązuje również w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału
w rozgrywkach.

§ 5
1. W rozgrywkach BMLF nie ma możliwości przekładania meczów.



Artykuł IV - Obowiązki gospodarza zawodów

§ 6
Organizator zawodów jest zobowiązany zapewnić :

 odpowiednią ilość piłek do gry
 szatnie z natryskami.

Artykuł V - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek

§ 7
Do rozgrywek Braks Mysłowickiej  Ligi Futsalu zostaną  dopuszczone zespoły, które dopełnią  w
terminie
ustalonym przez Organizatora regulaminowe formalności takie jak:

1. Elektroniczne zgłoszenie zespołu które powinno zawierać:
▪ wypełniony formularz zgłoszeniowy (wersja .doc, bez podpisów zawodników) który 

należy przesłać na adres s.kotowicz@mosir.myslowice.pl do 30.08.2019 roku
2. Pisemne zgłoszenie zespołu, które powinno zawierać:

▪ dokładną nazwę drużyny,
▪ adres e-mail i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny uprawnionego 

do podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych
▪ wypełnioną listę startową z danymi osobowymi zawodników

3. Wpłacenie opłaty wpisowej w wysokości:
▪ I liga 1.600 zł – płatne w dwóch ratach ( I-rata -800 zł do 30.08, II.-rata – 800 zł do 

29.11.2019)
4. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

Artykuł VI - Zgłoszenia zawodników do gry

§ 8
1. Na listę  startową można wpisać  maksymalną ilość zawodników do końca 2 rundy, każdy

zawodnik powyżej 12-go opłacany jest w wysokości 20 zł.
2. Pisemne  zgłoszenie  (na  druku firmowym)  zawodników powinno  zawierać  ich  dokładne

dane osobiste, tj. imię i nazwisko, oraz numer Pesel.
3. W przypadku zawodników niepełnoletnich, którzy mają nieukończone 18 lat wymagana jest

pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na grę.
4. W rozgrywkach mogą brać udział zawodnicy grający aktualnie w drużynach 11-osobowych,

niezależnie  od klasy  rozgrywkowej,  którzy  ukończyli  15 rok życia.(zgoda rodziców lub
opiekunów na piśmie)

5. Zawodnik może zostać zgłoszony do rozgrywek minimum 3 dni przed rozpoczęciem meczu.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia zawodnika bez podania 

przyczyny.
7. Zawodnik może być zgłoszony i występować tylko w jednym zespole w całym sezonie.

§ 9
Zawodnika  uznaje  się  za  uprawnionego do gry  w danym zespole,  jeżeli  jego  nazwisko i  imię
figuruje na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej przez Organizatora oraz posiada on ważną kartę
przynależności klubowej.

§10
1. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny.

W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry
w danym zespole, kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać dowodu tożsamości, który
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pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie swojej drużyny.
2. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać  udziału w grze w tym

spotkaniu.
3. Protesty  kapitanów odnośnie  tożsamości  zawodników mogą  być  składane  najpóźniej  do

końca spotkania lub 15 minut po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody, który
winien jego treść  umieścić  w sprawozdaniu sędziowskim. W innym terminie protesty nie
będą przyjmowane.

4. W przypadku  stwierdzenia  faktu  gry  zawodnika  nieuprawnionego  (nie  zgłoszonego  do
zespołu lub zawodnika, który powinien pauzować za żółte lub czerwone kartki) drużyna, w
której zaistniała taka sytuacja zostanie ukarana walkowerem, natomiast zawodnik ukarany
zostanie karą zakazu gry w 5 kolejnych meczach swojego zespołu, oraz karą finansową 100
zł

Artykuł VII - Przepisy i zasady gry

§ 11
1. W rozgrywkach Braks Mysłowickiej Ligi Futsalu obowiązują  przepisy gry w piłkę nożną

zespołów 5-osobowych ustalone przez Komisję PZPN ds. Futsalu.
2. Drużyny rozgrywają spotkania systemem ,,każdy z każdym” .

▪ Ilość lig oraz system rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
3. Punktacja w meczach ligowych:

▪ zwycięstwo – 3 pkt.
▪ remis – 1 pkt.
▪ porażka – 0 pkt

4. O kolejności miejsc w końcowej tabeli decyduje kolejno:
▪ większa ilość zdobytych punktów,
▪ bezpośredni pojedynek
▪ lepsza  różnica  bramek i  na  koniec  większa  ilość  strzelonych goli  w spotkaniach

pomiędzy  zainteresowanymi  drużynami.  Gdy  jednakową  ilość  punktów  zdobędą
więcej niż dwa zespoły, wówczas sporządza się  tzw. ,,małą  tabelę”, według zasad
podanych  dla  dwóch  drużyn  uwzględniającą  wyniki  pomiędzy  zainteresowanymi
drużynami,

▪ korzystniejsza różnica bramek z całych rozgrywek,
▪ większa ilość zdobytych bramek w całych rozgrywkach
▪ dodatkowy mecz - rzuty karne.

Artykuł IX – Badania lekarskie

§ 12
1. Zawodnicy zobowiązani są  do oświadczenia na piśmie przed rozpoczęciem rozgrywek,  że

grają  na  własną  odpowiedzialność.  Osoby  niepełnoletnie  zobowiązane  są  do  posiadania
aktualnych badań lekarskich w czasie rozgrywek.

Artykuł X - Ubiór zawodnika

§ 13
1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach Braks Mysłowickiej Ligi Futsalu zobowiązane są do

występowania  w  jednolitych  koszulkach  obowiązkowo  ponumerowanych,  przy  czym
bramkarze  obydwu  zespołów  również muszą  różnić  się  ubiorem  od  pozostałych
zawodników. Kapitan drużyny powinien posiadać  opaskę  na ramieniu wskazującą  na jego
funkcję.

2. Obuwiem dopuszczonym do gry są buty halowe. Każde inne obuwie jest zabronione. Sędzia



zobowiązany jest do sprawdzenia przed meczem obuwia wszystkich zawodników.
3. W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do spotkania w bardzo podobnych strojach,

obowiązek zmiany ubioru spada na drużynę gospodarzy.

Artykuł XI – Sędziowie

§ 14
Spotkanie sędziuje trzech sędziów neutralnych w składzie:

 sędzia główny,
 II sędzia ,
 sędzia czasowy.

Artykuł XII - Protokół z zawodów

§ 15
1. Druk protokołu dostarcza Organizator.
2. Kierownicy  drużyn  zobowiązani  są  przed  zawodami  do  czytelnego  wpisania  imion  i

nazwisk (drukowanymi literami) swoich zawodników do protokołu, zgodnie z numerem na
koszulkach.

Artykuł XIII – Nagrody

§ 16
1. Dla zespołów, które zajmą w końcowej klasyfikacji:

1. I ligi
▪ I – miejsce: puchar, dyplom, karty podarunkowe o wartości 1 600,00 zł, lub rabat

z tytułu wpisowego za udział drużyny w rozgrywkach w kolejnym sezonie
▪ II – miejsce:puchar, dyplom, karty podarunkowe o wartości 1 100,00 zł lub rabat

z tytułu wpisowego za udział drużyny w rozgrywkach w kolejnym sezonie
▪ III  – miejsce puchar,  dyplom, karty podarunkowe o wartości 600,00 zł  lub rabat

z tytułu wpisowego za udział drużyny w rozgrywkach w kolejnym sezonie

2. Organizator prowadzi klasyfikację na ,,Najlepszego strzelca”, „Najlepszego Bramkarza” 
oraz ranking ,,Fair Play”.

Artykuł XIV – Protesty

§ 17
Protesty  dotyczące  przebiegu  spotkań  przyjmowane  są  jedynie  w  formie  pisemnej  najpóźniej
15 min. po zakończeniu spotkania i załączeniu do sprawozdania sędziowskiego.

§ 18
Wszystkie protesty rozpatrywane są przez Organizatora.

Artykuł XV - Sankcje karne

§ 19
1. W rozgrywkach obowiązują  kary indywidualne w postaci upomnień  (żółta kartka) - 3 zł

oraz wykluczeń  (czerwona kartka) płatna 20 zł.  Wpłata za kartki musi być  uregulowana
przed kolejnym meczem w przeciwnym razie drużyna otrzyma walkower. Ocena rodzaju
przewinienia zależna jest tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody.

2. Wszystkie  sprawy  związane  z  karami  i  wykroczeniami  rozpatrywane  będą  przez



Organizatora  w  oparciu  o  sankcje  karne  przedstawione  w  dalszej  części  niniejszego
regulaminu. Podstawą do wyciągnięcia konsekwencji w stosunku do zawodnika ukaranego
karą  indywidualną  jest  tylko  i  wyłącznie  pisemny  opis  zawarty  w  sprawozdaniu
sędziowskim.

3. Zawodnik po otrzymaniu kary wykluczenia (czerwona kartka) automatycznie nie może brać
udziału  w  najbliższym  spotkaniu  swojej  drużyny.  Jego  ewentualny  udział  w  kolejnych
spotkaniach uzależniony jest od otrzymania orzeczenia o wysokości kary.

4. Za niesportowe zachowanie drużyna może być  ukarana karą  finansową  do 100 zł np. za
granie podczas meczu obok boiska lub w korytarzu. 

5. Za  gwałtowne,  agresywne  zachowanie  zgodnie  z  art.  12  przepisów gry  w piłkę  nożną,
drużyna może być ukarana karą finansową od 50 do 200 zł

6. Drużyna  zostanie  ukarana  karą  finansową  w  wysokości  100  zł  za  każdorazowe  nie
przestrzeganie Regulaminu Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR Mysłowice.

7. Za porządek w szatni, strefie technicznej boiska oraz jego bezpośredniego otoczenia,( przed
meczem,  w  trakcie  meczu,  a  także  po  zakończeniu  zawodów  )  odpowiedzialni  są
kapitanowie drużyn. W przypadku stwierdzenia rażących zaniedbań Organizator na prawo
nałożyć karę na drużynę stosowną do popełnionego przewinienia włącznie z wykluczeniem
drużyny z rozgrywek.

Artykuł XVI - Wymiary kar

§ 20
1. Kara zakazu gry w jednym spotkaniu - za przewinienie polegające na:

▪ rozmyślnym  zatrzymaniu  w  sposób  niedozwolony  przeciwnika  (lub  piłki  ręka)
będącego w korzystnej sytuacji do zdobycia bramki (akcja ratunkowa),

▪ otrzymaniu przez zawodnika czwartego kolejnego napomnienia (żółta kartka).
2. Kara zakazu gry w dwóch kolejnych spotkaniach - za przewinienia polegające na:

▪ otrzymaniu przez zawodnika szóstego kolejnego napomnienia (żółta kartka).
3. Kara zakazu gry w trzech kolejnych spotkaniach - za przewinienia polegające na:

▪ gwałtownym  protestowaniu  zawodnika  przeciw  decyzji  sędziego,  używając
w stosunku do niego słów wulgarnych i obelżywych,

▪ popełnienie przez zawodnika innego rodzaju czynu,który sędzia uzna jako wybitnie
niesportowe zachowanie.

4. Każda siódma i kolejna żółta kartka skutkuje 1 meczem pauzy.
5. Kara zakazu gry w pięciu kolejnych spotkaniach - za przewinienie polegające na:

▪ grze brutalnej - kopnięciu lub usiłowaniu kopnięcia przeciwnika lub współpartnera,
uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera.

6. Zawodnik  po  uzyskaniu  w  meczu  wykluczenia  (czerwona  kartka)  wynikającego
w konsekwencji z udzielenia dwóch napomnień może grać w następnym spotkaniu swojej
drużyny. W ewidencji kar będą widniały 2 napomnienia (żółte kartki).

7. Kara  dyskwalifikacji  na  okres  6  miesięcy  wzwyż zostaje  udzielona  zawodnikowi  za
przewinienie  polegające  na  czynnym znieważeniu  lub  usiłowaniu  znieważenia  sędziego
prowadzącego mecz – na obiekcie.

8. Powyższe  kary  zawarte  w  pkt  1-4  obowiązują  w  najbliższych  spotkaniach  drużyny  po
ukaraniu zawodnika.

9. Komisja zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji,
gdy  nastąpią  dodatkowe  okoliczności  lub  zaistnieją  trudności  w  zakwalifikowaniu
przewinienia  do  odpowiedniego  punktu  niniejszego  artykułu.  W  sytuacji  bójki,
przepychanki  zawodników na  boisku,  wtargnięcia  zawodników rezerwowych  na  boisko,
Organizator rozpatruje w/w sytuacje na posiedzeniu nadzwyczajnym. Konsekwencją  w/w
czynów może być kara finansowa włącznie z wykluczeniem zawodników z rozgrywek, jak
również wykluczenie drużyn z rozgrywek BMLF.



Artykuł XVII – Ochrona danych osobowych i wykorzystanie wizerunku:

§ 21
1. Dane osobowe uczestników Braks Mysłowickiej Ligi Futsalu będą przetwarzane w celach 

organizacji i przeprowadzenia w/w zawodów.
2. Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą

w Mysłowicach 41-400 przy ul. Ks. N. Bończyka 32z,
3. Dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, pesel, numer telefonu będą przetwarzane zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

4. Przetwarzanie i wykorzystanie danych obejmuje również publikację: imienia, nazwiska  na 
stronach internetowych, www.mosir.myslowice.pl   oraz www.futsalmyslowice.ligspace.pl   
oraz na profilach internetowych zarządzanych przez w/w takich jak Facebook, YouTube,

5. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo ich 
poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 
przeniesienia danych. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie 
danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
cofnięciem. 

6. Dane, o których mowa pkt. 3 będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.
7. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Pani/Pana  danych  osobowych  do  państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie przez administratora Pani/Pana danych nie jest procesem zautomatyzowanym

a dane nie podlegają profilowaniu.

9. Dane  udostępnione  przez  Panią/Pana  będą  podlegały  udostępnieniu  podmiotom  trzecim
w  zakresie  niezbędnym  w  celu  właściwej  organizacji  i  zapewnienia  bezpieczeństwa
uczestnikom  imprezy,  w  tym  w  szczególności:  firmie  ubezpieczeniowej,  firmie
administrującej stronę internetową ligi amatorskiej.

10. Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem s.kotowicz@mosir.myslowice.pl we 
wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz 
wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/676 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

11. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna że przetwarzanie danych osobowych narusza  przepisy ogólnego rozporządzenia    
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r 

12. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne    
ale niezbędne do udziału w zawodach.

13. Uczestnicy zawodów oraz ich opiekunowie wyrażają zgodę na nieodpłatne, nieograniczone
terytorialnie i czasowo wykorzystanie wizerunku przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
w  Mysłowicach  z  siedzibą  w  Mysłowicach  przy  ul.  Ks.  N.  Bończyka  32z  obejmujące
utrwalanie,  obróbkę,  powielanie  i  wykorzystanie  wykonanych  zdjęć  oraz  materiałów
filmowych  przedstawiających  jego  osobę  do  celów  informacyjnych,  marketingowych  i
promocyjnych. Zgoda obejmuje również umieszczanie i publikowanie zdjęć i materiałów

http://www.mosir.myslowice.pl/


filmowych  zawierających  wizerunek  na  stronie  internetowej  MOSiR-u  oraz  BMLF,  na
profilach internetowych zarządzanych przez MOSiR takich jak Facebook, YouTube oraz w
lokalnych mediach i prasie. 

Artykuł XVIII - Postanowienia końcowe

§ 22
1. Niniejszy  regulamin  jest  jedyną  podstawą  rozgrywek  Braks  Mysłowickiej  Ligi  Futsalu

w  sezonie  2019  /  20.  Powoływanie  się  na  precedensy  z  poprzednich  rozgrywek  jest
niedopuszczalne.

2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi, który ma
prawo dokonywać jego zmian.

3. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszym  regulaminem,  obowiązują  przepisy
dyscyplinarne PZPN.

4. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem  Braks Mysłowickiej  Ligi
Futsalu  i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

5. Zapisując się do udziału w rozgrywkach uczestnik akceptuje niniejszy regulamin. 
6. Wszelkie  opłaty  związane  z  liga  będą  przyjmowane w kasie  MOSiR-u przy  ul.  Ks.  N.

Bończyka 32z od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00 lub podczas rozgrywek,
przed meczem, przez przedstawiciela Organizatora. 

7. Na obiekcie w którym rozgrywane są  mecze obowiązuje całkowity zakaz spożywania
alkoholu, podczas rozgrywek (kara 100,00 zł brutto)

8. Zespoły biorące udział w rozgrywkach Braks Mysłowickiej Ligi Futsalu zobowiązane
są do ścisłego przestrzegania regulaminu obowiązującego na obiekcie sportowym.


