FUTSAL KOBIET – LIGA MIĘDZYUCZELNIANA
KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY

1. Organizator: Rada Środowiskowa Klubów Uczelnianych AZS Poznań i
poszczególne Kluby.
2. Termin: 15 listopada 2022 – 09 stycznia 2023 r.
3. Miejsce: sale sportowe AWF, PP, UAM, UP w Poznaniu.

REGULAMIN TECHNICZNY

1. W rozgrywkach AMPiW w futsalu kobiet uczestniczą reprezentacje uczelni
wyższych, wymienione w niniejszym komunikacie i harmonogramie. Zasady
uczestnictwa poszczególnych zawodniczek: zgodnie z Regulaminem Ogólnym
Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopolski.
2. Mecze w ETAPIE PIERWSZYM rozgrywane są w wymiarze 2 x 17 minut (bez
zatrzymywania czasu). Gospodarze poszczególnych spotkań (zespoły wymienione na
pierwszym miejscu w harmonogramie, a nie właściciele hal!) odpowiedzialni są za
dostarczenie na mecze piłek i protokołów. Gospodarze powinni też posiadać
zapasowy komplet strojów. Obowiązkowe wyposażenie zawodniczek dotyczy zarówno
boiska jak i ławek rezerwowych – zgodnie z przepisami PZPN konieczne są m. in.
ochraniacze na piszczele i kontrastowe znaczniki. Informację o wyniku spotkania (+
oryginał protokołu) trener zespołu gospodarza zobowiązany jest przekazać do Rady
Środowiskowej Klubów Uczelnianych AZS Poznań w ciągu 3 dni roboczych od
rozegrania meczu. Terminu tego należy bezwzględnie przestrzegać. Brak protokołu
z meczu = walkower dla zespołu gości!!! [Możliwe jest przekazanie protokołu za
pośrednictwem sędziego.]
3. Wszystkie mecze sędziują sędziowie delegowani przez Wielkopolski Związek Piłki
Nożnej. Sędzią głównym Akademickich Mistrzostw Poznania i Wielkopolski w futsalu
jest Pan Szymon Lizak.
4. Zawodniczki zobowiązane są do posiadania na meczu legitymacji AZS (oryginał,
wydruk, aplikacja w telefonie komórkowym), którymi powinien dysponować
trener/opiekun zespołu. Trener/opiekun zobowiązany jest wpisać do protokołu
meczowego 6 ostatnich cyfr numeru legitymacji AZS (w rubryce „podpis zawodniczki”.

5.
Podczas
meczu
zespół
musi
posiadać
opiekuna/kierownika,
opiekunkę/kierowniczkę nie będącą zawodniczką; dopuszczamy grające trenerki.
6. Uczestniczące zespoły (zgłoszone do rozgrywek – zespoły z Poznania):
Akademia Wychowania Fizycznego (AWF)
Politechnika Poznańska (PP)
Uniwersytet Medyczny (UM)
Uniwersytet Przyrodniczy (UP)
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (UAM)
7. Miejsca rozgrywania meczów:
UAM
AWF
PP
UP

hala Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, ul. Zagajnikowa nr 9
hala Akademii Wychowania Fizycznego, ul. Królowej Jadwigi nr
27/39 (wjazd od ul. Maratońskiej lub od ul. Droga Dębińska)
hala Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo nr 4
hala Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Dojazd nr 7

8. Rozgrywki zostaną przeprowadzone w dwóch etapach:
a) ETAP PIERWSZY: W jednej grupie w jednej rundzie systemem „każdy z każdym”.
O miejscu w grupie decydują kolejno:
- liczba punktów;
- wynik bezpośredniego pojedynku (w przypadku kilku drużyn „mała tabela”)
- stosunek bramek;
- większa liczba strzelonych bramek
b) ETAP DRUGI: Turniej „Final 5” z udziałem wszystkich zespołów, który odbędzie się
dnia 09 stycznia 2023 r. (poniedziałek) w hali sportowej Politechniki Poznańskiej.
Mecze rozegrane zostaną w wymiarze 2 x 15 min bez zatrzymywania czasu wg
następującego harmonogramu:
godz. 18.10 1.

„3” – „2”

godz. 18.55 2.

przegrany „3 – 2” (lub „3” w przypadku remisu) – „1”

godz. 19.40 3.

„4” – „5” [mecz o IV miejsce w AMPiW]

godz. 20.20 4.

„1” – wygrany „3 – 2” (lub „2” w przypadku remisu w meczu 1.)

Cyfry w cudzysłowie oznaczają miejsca zespołów w tabeli po ETAPIE PIERWSZYM.
Akademicki Mistrz Poznania i Wielkopolski wyłoniony zostanie po sporządzeniu tabeli
uwzględniającej wyłącznie mecze 1., 2., 4. rozegrane w ETAPIE DRUGIM. Zasady
klasyfikacji w grupie – jak w ETAPIE PIERWSZYM. Zwycięzca meczu nr 3 w ETAPIE
DRUGIM zajmie IV miejsce w AMPiW.
UWAGA! W obu etapach rzut karny przedłużony wykonywany jest po 4. przewinieniu
zespołu, nie ma możliwości brania time outów w meczach. W wypadku zakończenia
remisem meczu nr 4. w ETAPIE DRUGIM, rywalizację rozstrzygają rzuty karne (po 3 i
dalej do skutku).

HARMONOGRAM ROZGRYWEK W ETAPIE PIERWSZYM:

1. AWF – UP

15 listopada

wto

godz. 19.30

hala AWF

2. UAM – PP

16 listopada

śro

godz. 20.00

hala UAM

3. UP – UAM

21 listopada

pon

godz. 18.00

hala UP

4. UM – AWF

22 listopada

wto

godz. 19.30

hala AWF

5. PP – AWF

28 listopada

pon

godz. 18.30

hala PP

6. UP – UM

28 listopada

pon

godz. 18.00

hala UP

7. PP – UP

05 grudnia

pon

godz. 18.30

hala PP

8. UAM – UM

07 grudnia

śro

godz. 20.00

hala UAM

9. UM – PP

12 grudnia

pon

godz. 18.30

hala PP

10. UAM – AWF

14 grudnia

śro

godz. 20.00

hala UAM

Piotr Kuś – AZS Poznań

