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Poznań, dnia 10 lutego 2021 r. 
 
 
 

 
REGULAMIN i HARMONOGRAM 

TURNIEJU FINAŁOWEGO 
AKADEMICKICH MISTRZOSTW WIELKOPOLSKI  

W FUTSALU MĘŻCZYZN 2020/2021 
 
 
 
1. Turniej Finałowy rozegrany zostanie w dniu 19 lutego 2021 r. (piątek) w hali sportowej 
Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, 
ul. Zagajnikowa nr 9. 
 
2. Organizatorzy: 
 - Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS Poznań; 
 - Klub Uczelniany AZS Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. 
 
3. Obsadę sędziowską Turnieju Finałowego zapewnia Wielkopolski Związek Piłki Nożnej w 
Poznaniu. Sędzia główny – Pan Szymon Lizak.  
 
4. Wszystkie mecze rozgrywane będą w wymiarze 1x12 minut z zatrzymywaniem czasu. 
* Faule kumulowane: przedłużone rzuty karne wykonywane będą natychmiast po czwartym 
popełnionym faulu zespołu, tj. czwarty faul zespołu skutkuje rzutem karnym. 
* Każdy zespół ma prawo wziąć jeden czas (time out) w każdym meczu. 
* Każdy zespół zobowiązany jest dysponować sprzętem sportowym właściwym dla 
rozgrywek futsalowych, w tym w szczególności:  
 - 2 komplety strojów (kontrastowe) [z numerami na plecach!] 
 - getry wysokie do kolan, ochraniacze na piszczele 
 - komplet znaczników na ławkę rezerwowych SKREŚLONE  
 - koszulka dla „lotnego bramkarza” zgodnie z przepisami FIFA 
 
5. Uczestniczące zespoły:  
Skład turnieju finałowego został skompletowany na zasadzie wolnych zapisów, dokonanych 
przez  uprawnione reprezentacje uczelniane z Poznania. W turnieju finałowym mają prawo 
wziąć udział także 2 zespoły, reprezentujące uczelnie wielkopolskie spoza Poznania, 
wyłonione w turnieju eliminacyjnym, rozegranym dnia 27 listopada 2020 r. w Rydzynie.  
Zespoły uczestniczące w turnieju podzielono na 2 grupy („A”, „B”) na podstawie wyników 
uzyskanych w turnieju finałowym AMPiW w r.a. 2019/2020. Zespoły, które w tym turnieju 
nie uczestniczyły, dolosowano do grup. 
 
Gr. „A” Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii w Poznaniu  WSET  A1 
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu    UPP  A2 
  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   UAM  A3 
  Collegium Da Vinci w Poznaniu    CDV  A4 
 
Gr. „B” Uniwersytet Medyczny w Poznaniu     UMP  B1 
  Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu   AWF  B2 



 2

  Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile  PUSS  B3 
  Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu    WSL   B4  
 
6. Program Turnieju [19 lutego 2021 r.] 
 
Godz. 09.15  wstęp na obiekt 
Godz. 09.45  odprawa trenerów 
Godz. 10.00  pierwszy gwizdek, „kick-off”  
 
Ze względu na obostrzenia związane z sytuacją epidemiologiczną (na terenie obiektu 
sportowego powinno jednocześnie przebywać jak najmniej osób), najpierw rozegrane zostaną 
mecze grupy „A”, następnie mecze grupy „B”, po czym odbędą się rozgrywki fazy finałowej 
(o medale).  
 
Grupa „A”    Grupa „B” 
 
Godz. 10.00 A1 – A2   Godz. 12.30 B1 – B2 
Godz. 10.25 A3 – A4   Godz. 12.55 B3 – B4  
 
Godz. 10.50 A1 – A3   Godz. 13.20 B1 – B3  
Godz. 11.15 A2 – A4   Godz. 13.55 B2 – B4  
 
Godz. 11.40 A1 – A4    Godz. 14.25 B1 – B4  
Godz. 12.05 A2 – A3    Godz. 14.50 B2 – B3  
 
Godz. 15.20  mecz o III miejsce – grają drugie zespoły z grup „A”, „B” 
Godz. 15.50  Finał – o I miejsce – zwycięzcy grup „A”, „B”  
 
7. O kolejności miejsc w grupach eliminacyjnych decydują: 
a) większa liczba uzyskanych punktów; 
b) w wypadku równej liczby uzyskanych punktów o wyższym miejscu w grupie decyduje 
większa liczba punktów, uzyskanych w meczach pomiędzy zainteresowanymi zespołami 
(bezpośrednie mecze); 
c) w następnej kolejności o wyższym miejscu decyduje lepsza różnica bramek, uzyskanych 
we wszystkich spotkaniach, a potem większa liczba bramek, uzyskanych przez zespoły we 
wszystkich spotkaniach; 
d) gdy rozstrzygnięcie wciąż nie jest możliwe, zainteresowane zespoły wykonują rzuty karne 
z 6 metrów (po 3 strzały, zgodnie z przepisami FIFA). 
UWAGA! Ponieważ mecze o V i VII miejsce nie zostaną rozegrane, zdobywców tych miejsc 
ustali się poprzez porównanie liczby zdobytych punktów – różnicy bramek – liczby 
strzelonych bramek przez zespoły, które zajmą III i IV miejsca w grupach „A” i „B”. Gdyby 
powyższe porównania nie przynosiły rozstrzygnięcia, o miejscu w tabeli zadecyduje rzut 
monetą pod nadzorem sędziego głównego Turnieju. 
 
8. W przypadku remisu w meczach o miejsca o wyłonieniu zwycięzcy zadecydują rzuty karne 
z 6. metrów, wykonywane przez zespoły bezpośrednio po zakończeniu meczu. Wykonywane 
będą w seriach po 3, a w wypadku utrzymującego się remisu dalej, aż do skutku, zgodnie z 
przepisami FIFA. 
 
9. Kary indywidualne: 
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a) sędziowie pokazują zawodnikom żółte i czerwone kartki; 
b) czerwona kartka za akcję ratunkową lub za drugą żółtą kartkę w meczu nie wyklucza 
zawodnika z gry w kolejnym meczu; 
c) z gry w kolejnym meczu wykluczają natomiast 3 żółte kartki w Turnieju lub czerwona 
kartka za niesportowe zachowanie albo brutalną grę.  
 
10. Podsumowania Mistrzostw następować będą sukcesywnie:  
- bezpośrednio po zakończeniu rozgrywek grupy „B” (dyplomy za miejsca V-VIII);  
- bezpośrednio po zakończeniu meczu o III miejsce (dyplomy i nagrody III-IV); 
- bezpośrednio po zakończeniu meczu o I miejsce (dyplomy i nagrody I-II).  
Przewidywane nagrody: 
a) dyplomy dla uczestniczących drużyn; 
b) nagrody książkowe dla wszystkich zawodników zespołów z miejsc I – III; 
c) nagrody, upominki i dyplomy dla króla strzelców, najlepszego zawodnika i bramkarza; 
d) puchar dla Akademickiego Mistrza Poznania i Wielkopolski (który wręczony zostanie w 
czasie uroczystego podsumowania AMPiW 2020/2021 w październiku 2021).  
 
UWAGA! 
11. Sześć najlepszych zespołów z Turnieju Finałowego AMPiW 2020/2021 otrzymuje prawo 
uczestnictwa w turnieju półfinałowym strefy „A” Akademickich Mistrzostw Polski, który 
zostanie rozegrany w dniach 04-07 lutego 2021 r. w Toruniu (organizator: KU AZS UMK).  
      SKREŚLONE 
 
 

Piotr Kuś  
 
 
 
Do wiadomości:  
- p. Szymon Lizak z prośbą o obsadę sędziowską  
- p. Sebastian Obliński z prośbą o zapewnienie opieki medycznej  
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TURNIEJ FINAŁOWY 
AKADEMICKICH MISTRZOSTW POZNANIA i WIELKOPOLSKI  

W FUTSALU 2020/2021 
Poznań, dnia 19 lutego 2021 r. 

 
HARMONOGRAM GIER 

 
 
     GRUPA A   GRUPA B  
 
Godz. 10.00    WSET – UPP        
Godz. 10.25     UAM – CdV   
 
Godz. 10.50     WSET – UAM       
Godz. 11.15     UPP – CdV   
 
Godz. 11.40     WSET – CdV   
Godz. 12.05     UPP – UAM   
 
Godz. 12.30         UMP – AWF  
Godz. 12.55         PUSS – WSL  
 
Godz. 13.20         UMP – PUSS  
Godz. 13.55        AWF – WSL  
 
Godz. 14.25        UMP – WSL  
Godz. 14.50        AWF – PUSS  
 
Godz. 15.25    Zespoły z 2. miejsc w gr. A-B. Mecz o III miejsce.  
Godz. 15.50     Zwycięzcy grup A-B: mecz finałowy  
 
 
UWAGA! Godziny rozpoczęcia poszczególnych gier mogą ulegać drobnym wahaniom. 
Uprzejmie proszę kol. kol. Trenerów o szczególnie uważne kontrolowanie przebiegu 
rozgrywek. Z góry dziękuję.  
 

Piotr Kuś   
 


