
 

 

 

Akademickie Mistrzostwa Poznania i Wielkopolski                   
w futsalu mężczyzn 2020/2021 

(zespoły spoza Poznania) 
 

Komunikat organizacyjny 

 
1. Rywalizacja dla zespołów zamiejscowych składa się z dwóch etapów:  
– eliminacje wielkopolskie (Leszno/Rydzyna, piątek, 27 listopada 2020)  
– turniej finałowy z udziałem zespołów poznańskich i spoza Poznania (Poznań, środa,       
06 stycznia 2021).  
 

 
2. Bezpośrednim Organizatorem eliminacji wielkopolskich jest Klub Uczelniany AZS 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie. Turniej rozegrany zostanie w hali 
sportowej w Rydzynie k/Leszna, ul. Jana Kazimierza nr 1. Obiekt posiada własny 
parking. (Zjazd z trasy S5 na węźle Leszno Południe lub na węźle Rydzyna – gmina 
położona jest pomiędzy tymi dwoma zjazdami). 
 

3. Pierwszy mecz rozpocznie się o godz. 11.15. Rozgrzewka w hali możliwa od godz. 
10.45. Odprawa trenerów z sędziami – o godz. 11.00. Planowane zakończenie                            
i podsumowanie około godz. 13.30.  
Organizatorzy otrzymali zgłoszenia z PWSZ Konin, PWSZ Leszno i PUSS Piła.  

4. Prawo do startu mają zgłoszone zespoły KU AZS, reprezentujące uczelnie wyższe 
spoza Poznania, funkcjonujące w województwie wielkopolskim, w których działają 
kluby uczelniane AZS. Uczestnictwo: Zgodnie zawodników z Regulaminem 
Akademickich Mistrzostw Wielkopolski 2020/2021. Wszyscy uczestnicy turnieju mają 
obowiązek posiadać przy sobie legitymacje AZS / ISIC AZS ważne w bieżącym roku 
akademickim.  

5. Harmonogram gier:  
Godz. 11.15   PWSZ Leszno – PWSZ Konin  
Godz. 12.00  PWSZ Konin – PUSS Piła  
Godz. 12.45   PWSZ Leszno – PUSS Piła  
 



 

 

6. Mecze sędziują sędziowie delegowani przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej                              
w Lesznie.  

7. Mecze rozegrane zostaną systemem „każdy z każdym” w jednej grupie, w wymiarze                      
2 x 10 minut, z zatrzymywaniem czasu. Modyfikacje w stosunku do Przepisów gry                                          
w futsal:  
a. Rzut karny przedłużony wykonywany jest za czwarte (4) przewinienie zespołu                          
w połowie meczu.  
b. Każdy z trenerów może wziąć tylko jeden czas („time out”) w ciągu meczu.  
c. Zawodnik, który otrzyma w kolejnych meczach po żółtej kartce, lub czerwoną kartkę 
w pierwszym meczu, pauzuje w meczu następnym. 
 

8. 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.  

 
9. Informację o szczególnych zasadach sanitarnych uczestnictwa w zawodach w związku 
z pandemią przekaże Organizator najpóźniej 5 dni przed Turniejem.  

 
 
Dwa najlepsze zespoły z eliminacji wielkopolskich awansują do turnieju finałowego AMPiW 
(06 stycznia 2021 r. w Poznaniu). Z kolei 7 najlepszych zespołów z turnieju finałowego AMPiW 
uzyska prawo do uczestnictwa w turnieju półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski                            
w strefie „A”. 
 
 
 
               Ze sportowym pozdrowieniem,  
 
 

 Piotr Kuś – AZS Poznań  
 (Tel. 602/295-816) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


