
FUTSAL GRAM
REGULAMIN ROZGRYWEK ELIMINACYJNYCH STREFY D (KATOWICE)

§ 1
1. Rozgrywki FUTSAL GRAM będą prowadzone na podstawie niniejszego Regulaminu i terminarza rozgrywek ustalonego w
wyniku losowania grup w poszczególnych w oparciu o przepisy gry w futsal dostępne na stronie:
https://futsalekstraklasa.pl/uploads/przepisy_gry_futsal.pdf z odstępstwami zawartymi w Regulaminie Turnieju FUTSAL GRAM.
2. Zawody w turniejach eliminacyjnych będą trwały 2 x 10 minut ciągłego czasu gry.
3. W fazie pucharowej turniejów eliminacyjnych mecze o 1 - 4 mogą być rozgrywane w wymiarze 10 minut efektywnego czasu
gry - decyduje o tym organizator na podstawie liczby zgłoszonych zespołów.
4. W fazie pucharowej w przypadku remisu będą wykonywane bezpośrednio po zakończeniu meczu rzuty karne.
5. „Przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 3 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym bezpośrednim z 10m.
6. Regulamin nie przewiduje przerw na żądanie.

§ 2
Rozgrywki FUTSAL GRAM prowadzi AZS z siedzibą w Warszawie we współpracy z Futsal Ekstraklasa.
Do przeprowadzenia rozgrywek w strefie D został wyznaczony Akademicki Związek Sportowy Uniwersytetu Śląskiego.

§ 3
1. W rozgrywkach FUTSAL GRAM biorą udział reprezentacje szkół podstawowych które potwierdziły swój akces do uczestnictwa
w rozgrywkach.
2. Rozgrywki odbędą się dla dziewcząt i chłopców.
3. Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu FUTSAL GRAM.

§ 4
Rozgrywki będą prowadzone w następujący sposób:
1. Faza eliminacji zostanie rozegrana w czterech makroregionach w miastach: Leszno, Toruń, Białystok oraz Katowice.
2. Makroregiony zostaną podzielone następująco:
Strefa A - Leszno - obejmująca województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie.
Strefa B - Białystok - obejmująca województwa: podlaskie, warmińsko - mazurskie, mazowieckie i lubelskie.
Strefa C - Toruń - obejmująca województwa: kujawsko - pomorskie, pomorskie, łódzkie i świętokrzyskie.
Strefa D - Katowice - obejmująca województwa: śląskie, podkarpackie, opolskie i małopolskie. Termin rozgrywania
Faza finałowa odbędzie się w Opolu w dniach 13 – 15.12.2019r.

§ 5
1. Drużyny muszą składać się min. z 5 a maksymalnie z 10 zawodniczek / zawodników + 2 dorosłe osoby towarzyszące: trener i
opiekun.
2. Zawodniczki i zawodnicy muszą być uczniami danej szkoły podstawowej i uczęszczać do klas od V do VIII włącznie. Skład
zespołu w eliminacjach może różnić się od składu zespołu na finał. Opiekun i trener odpowiadają za przygotowanie druku
zgłoszenia ostatecznego, z podaniem nr. legitymacji szkolnych zawodniczek i zawodników.
3. Zespoły mogą się składać z zawodniczek i zawodników z różnych klas, ale nie młodszych niż 5 klasa. Decyzję o składzie
podejmuje trener/opiekun mając świadomość, że w turnieju nie będzie dodatkowego podziału na kategorie wiekowe.

https://futsalekstraklasa.pl/uploads/przepisy_gry_futsal.pdf


§ 6
1. W turniejach eliminacyjnych prawo gry ma maksymalnie 16 zespołów żeńskich i 32 zespoły męskie, reprezentujące szkoły
podstawowe z województw przypisanych do danych eliminacji, wg kolejności zgłoszeń.
2. Szczegółowy terminarz rozgrywek eliminacyjnych ustala organizator danych eliminacji na min. 24h przed rozpoczęciem
turnieju.
3. Z każdych eliminacji do finału awansują po dwa zespoły żeńskie i trzy zespoły męskie. W ramach eliminacji
strefy D, rozegrane zostaną 3 turnieje(w Siemianowicach Śląskich, Katowicach i Mysłowicach). Zwycięzcy wśród chłopców
otrzymają bezpośredni awans do turnieju finałowego w Opolu. Zwycięskie drużyny dziewcząt rozegrają między sobą 3 mecze,
które wyłonią 2 zwycięskie szkoły.

§ 7
1. Każda drużyna w czasie turnieju powinna posiadać minimum jeden komplet strojów.

§ 8
1. W przypadku uzyskania w turnieju eliminacyjnym i finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny, o zajętym
miejscu kolejno decyduje:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego spotkania),
b) korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań,
c) przy identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek,
d) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-c okazały się nie wystarczające, o kolejności zespołów w tabeli
zadecyduje losowanie.
2. W przypadku uzyskania w turnieju eliminacyjnym i finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie drużyny o
zajętym miejscu kolejno decydują:
a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b) korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
c) większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,
d) większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym,
e) większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym,
f) w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a-e okazały się nie wystarczające, o kolejności zespołów w tabeli
zadecyduje losowanie.

§ 9
Każda szkoła ponosi pełną odpowiedzialność za działalność swoich oficjalnych przedstawicieli, nauczycieli, trenerów i
zawodników przez cały okres turnieju.

§ 10
Organizatorzy poszczególnych turniejów zapewniają: niezbędne obiekty sportowe, opiekę sędziowską, techniczną
i medyczną, piłki do gry, znaczniki.
Nagrody: trzy pierwsze zespoły otrzymują dyplomy i puchary a zawodniczki i zawodnicy + trener i opiekun medale. Dwa pierwsze
zespoły żeńskie i trzy zespoły męskie uzyskują awans do turnieju finałowego.

§ 11
Organizator turnieju finałowego dodatkowo zabezpiecza miejsca noclegowe i wyżywienie dla uczestników turnieju finałowego.

§ 12
1. Organizator w porozumieniu z sędzią głównym zawodów rozpatruje odwołania i protesty.
2. Odwołania i protesty mogą składać trenerzy zespołów.
3. Na żądanie sędziego lub organizatora zawodnik / zawodniczka musi przedstawić ważną legitymację szkolną.


