
 

 

 

FUTSAL 

 

Regulamin techniczny.  

 

UCZESTNICTWO: 

 Reprezentację uczelni stanowią jej studenci, legitymujący się ważną 
legitymacją studencką, a także etatowi pracownicy uczelni posiadający 
co najmniej tytuł zawodowy magistra, zatrudnieni na podstawie 
mianowania lub umowy o pracę (w wymiarze co najmniej ½ etatu) 
minimum 3 miesiące wcześniej niż termin rozgrywania Akademickich 
Mistrzostw Poznania i Wielkopolski. 

 
 Każdy zawodnik zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji AZS 

– brak legitymacji skutkuje brakiem możliwości startu w mistrzostwach. 
Trener/opiekun zobowiązany jest wpisać do protokołu meczu numery 
wszystkich legitymacji.  

         
 Każda uczelnia ma prawo zgłosić do mistrzostw tylko jedną drużynę. 

 
 
PUNKTACJA:  
 

 O miejscu w grupie decydują kolejno:  

o Liczba punktów  

o Wynik bezpośredniego pojedynku (w przypadku kilku drużyn 
„mała tabela”)  

o Stosunek bramek  

o Większa liczba bramek zdobytych  

o Losowanie  

 



 

 

 Zgodnie z Regulaminem Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania i 
Wielkopolski: „w grach zespołowych po oddaniu drugiego walkowera 
zespół zostaje wykreślony z rozgrywek w konkretnej dyscyplinie w 
danym roku akademickim”. 
 
 

PROGRAM ZAWODÓW: 
  

 System rozgrywek oraz harmonogram zostaje sporządzony na 
spotkaniu na początku roku akademickiego. 

 Mecze rozgrywane są w wymiarze 2 x 17 minut. Gospodarze 
poszczególnych spotkań (zespoły, wymienione na pierwszym miejscu) 
odpowiedzialni są za dostarczenie na mecze piłek i protokołów. 

 System rozgrywek - TURNIEJ – według harmonogramu. 

 Po zakończeniu rozgrywek grupowych odbędzie się turniej finałowy. 
Awans do turnieju finałowego uzyskują:  
 zespoły zajmujące w grupach A, B pierwsze miejsca  

 zespoły zajmujące w grupie A, B drugie miejsca  

 zespoły zajmujące w grupie A,B trzecie miejsca  

 pierwszy i drugi zespół zamiejscowy 

 

UWAGI KOŃCOWE: 

 W grach zespołowych zawodnicy zobowiązani są do udziału w 
jednolitych strojach sportowych. Wskazane jest promowanie nazwy, 
logotypu i barw uczelni oraz Akademickiego Związku Sportowego. 
Zabroniony jest start w Akademickich Mistrzostwach Poznania                                   
i Wielkopolski w strojach sportowych z barwami innego niż AZS klubu 
sportowego. 

 
 Podczas meczu zespół musi mieć trenera/opiekuna nie będącego 

zawodnikiem 
 

 Kwestie sporne nie zawarte w regulaminie technicznym oraz 
Regulaminie Ogólnym Akademickich Mistrzostw Poznania i 
Wielkopolski rozstrzyga sędzia główny zawodów.  


