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Leszno, dnia 14 listopada 2017r. 

 

KOMUNIKAT NR 1 

AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI 2017/2018 

W FUTSALU – ZESPOŁY SPOZA POZNANIA 
 

1. Rywalizacja dla zespołów zamiejscowych składa się z dwóch etapów:  

- eliminacje wielkopolskie (02 grudnia 2017r.- sobota) 

- turniej finałowy z udziałem zespołów poznańskich i spoza Poznania (08 stycznia 2018).  

 

2. Bezpośrednim Organizatorem eliminacji wielkopolskich jest Klub Uczelniany AZS 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie (ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno). 

Turniej rozegrany zostanie w hali sportowej w Rydzynie, ul. Jana Kazimierza 1, wg 

następującego harmonogramu: 

 

- godz. 10.30  odprawa techniczna w hali sportowej  

- godz. 11.00  rozpoczęcie pierwszego meczu  

- ok. godz. 13.30  zakończenie rozgrywek.  

 

Na odprawie technicznej rozlosowana zostanie kolejność gier przy założeniu, że zespół 

gospodarzy rozgrywa pierwszy mecz dnia. W drugim meczu zagra zespół, który przegra 

pierwszy mecz (w wypadku remisu – gość), w trzecim meczu zagrają zespoły, które 

jeszcze nie rywalizowały. W turnieju spodziewany jest udział trzech drużyn. W wypadku 

uczestnictwa większej liczby zespołów obowiązuje tabela Bergera przy założeniu, że 

zespół gospodarzy otrzymuje nr 1.  

 

3. Prawo do startu mają zespoły, reprezentujące uczelnie wielkopolskie spoza Poznania. 

Uczestnictwo: zgodnie z Regulaminem Akademickich Mistrzostw Wielkopolski 

2017/2018.  

 

4. Mecze rozegrane zostaną w wymiarze 2 x 10 minut, z zatrzymywaniem czasu. 

Modyfikacje w stosunku do Przepisów gry w futsal:  

a. Rzut karny wydłużony wykonywany jest za czwarty (4) faul zespołu w połowie 

meczu.  

b. Każdy z trenerów może wziąć tylko jeden czas („time-out”) w ciągu meczu.  

c. Zawodnik, który otrzyma w pierwszym meczu czerwoną kartkę, pauzuje w 

kolejnym. Podobnie w przypadku otrzymania żółtych kartek w kolejnych 

meczach, jeżeli zespoły będą rozgrywały po trzy mecze.  

 

 

http://www.azs.pwsz.edu.pl/


5. O kolejności w grupie decydują kolejno:  

a. Większa liczba punktów.  

b. Wynik bezpośredniego pojedynku/pojedynków.  

c. Lepsza różnica bramek. 

d. Większa liczba zdobytych bramek.  

e. Rzuty karne wykonywane przez zainteresowane zespoły zgodnie z przepisami 

FIFA.  

6. Dwa najlepsze zespoły z eliminacji wielkopolskich awansują do turnieju finałowego (8 

stycznia 2018 w Poznaniu). Z kolei 7 najlepszych zespołów z turnieju finałowego AMW 

uczestniczyć będzie w turnieju półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski w strefie 

„A”, który rozegrany zostanie w Toruniu w trzeciej dekadzie stycznia 2018 r.  

7. Zgłoszenia: udział w wielkopolskim Turnieju Eliminacyjnym należy potwierdzić 

elektronicznie na adres e-mailowy Organizatora w terminie do 24 listopada 2018 r.                    

Po tym terminie wystosowany zostanie dodatkowy komunikat organizacyjny.  

 

Grzegorz Kapitan  

Piotr Kuś  

 
 


