Akademickie Mistrzostwa Poznania
i Wielkopolski w futsalu
* Turniej zespołów „zamiejscowych”
* Turniej o Puchar JM Rektora ANS Piła
Piła, dnia 25 listopada 2022 r.
Organizatorzy:
- Klub Uczelniany AZS Akademii Nauk
Stosowanych im. Stanisława Staszica
- Organizacja Środowiskowa AZS Poznań

Uczestniczące (zgłoszone) zespoły:
- Akademia Kaliska

AKK

- Akademia Nauk Stosowanych w Koninie

KON

- Akademia Nauk Stosowanych w Lesznie

LES

- Akademia Nauk Stosowanych w Pile

PILA

- Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu

SWWS

REGULAMIN ZAWODÓW
1. Rywalizacja AMPiW dla zespołów zamiejscowych (spoza Poznania) składa się z
dwóch etapów:
- eliminacje wielkopolskie (Piła, piątek, 25 listopada 2021 r.);
- turniej finałowy z udziałem zespołów poznańskich i spoza Poznania (Poznań,
niedziela, 08 stycznia 2023 r.).
2. Bezpośrednim organizatorem eliminacji wielkopolskich jest Klub Uczelniany AZS
Akademii Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica w Pile. Turniej zostanie
rozegrany w hal sportowej ANS w Pile, przy ul. Podchorążych nr 10.(Wjazd główną
bramą na teren Uczelni.)
3. Pierwszy mecz rozpocznie się o godz. 11.00. Możliwość wejścia do szatni – od ok.
godz. 10.00. Rozgrzewka w hali możliwa jest od godz. 10.15. Odprawa trenerów z
sędziami i organizatorami – o godz. 10.30. (Planowane zakończenie i podsumowanie
Turnieju – około godz. 17.30.)
4. Prawo do startu mają zgłoszone zespoły KU AZS, reprezentujące uczelnie wyższe
spoza Poznania, funkcjonujące w województwie wielkopolskim. Uczestnictwo
zawodników: zgodnie z Regulaminem Akademickich Mistrzostw Wielkopolski
2022/2023. Wszyscy uczestnicy Turnieju mają obowiązek posiadać przy sobie
legitymacje AZS / ISIC-ITIC AZS (plastikowe v wydruki v aplikacje w telefonach),
ważne w bieżącym roku akademickim. Maksymalna liczba zawodników zgłoszonych
do gry – 14.
5. HARMONOGRAM TURNIEJU
Godz. 10.30
Odprawa trenerów
Godz. 11.00
(1)
KON – PILA
Godz. 11.30
(2)
SWWS – LES
Godz. 12.00
(3)
KON – AKK
Godz. 12.30
(4)
PILA – SWWS
Godz. 13.00
(5)
LES – AKK
Godz. 13.30
(6)
KON – SWWS
Godz. 14.00
(7)
PILA – LES
Godz. 14.30
(8)
SWWS – AKK
Godz. 15.00
(9)
KON – LES
Godz. 15.30
(10) PILA – AKK
Ok. godz. 16.00
uroczyste zakończenie Turnieju
UWAGA! Sprawne rozgrywanie Turnieju może spowodować przyśpieszenie terminów
rozpoczęcia poszczególnych meczów. Organizatorzy proszę kol kol. Trenerów o
bieżące kontrolowanie harmonogramu i pozytywne reagowanie na ewentualne
zmiany.
6. Mecze sędziują sędziowie, delegowani przez Okręgowy Związek Piłki Nożnej w
Poznaniu. Sędzia Główny – Pan Szymon Lizak. Opiekę medyczną zapewnia ANS Piła.

7. Mecze rozgrywane są systemem „każdy z każdym” w jednej grupie, w
wymiarze 2 x 7 minut, z zatrzymywaniem czasu. Inne modyfikacje w stosunku do
Przepisów gry w futsal:
a) Rzut karny przedłużony wykonywany jest za czwarte (4) przewinienie zespołu
w meczu. UWAGA – przewinienia liczone są w systemie ciągłym od 1 do 14 minuty,
bez uwzględnienia przerwy w 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, czerwoną
kartkę po dwóch żółtych lub bezpośrednio czerwoną w meczu, pauzuje w meczu
następnym.
8. O kolejności zespołów grupie decydują kolejno:
a) Większa liczba punktów.
b) Wynik bezpośredniego pojedynku/pojedynków.
c) Lepsza różnica ramek.
d) Większa liczba zdobytych bramek.
e) Rzuty karne wykonywane przez zainteresowane zespoły, zgodnie z
przepisami FIFA.
Dwa (2) najlepsze zespoły z eliminacji wielopolskich awansują do turnieju
finałowego AMPiW (08 stycznia 2023 w Poznaniu, hala UAM). Z kolei siedem (7
najlepszych zespołów z turnieju finałowego AMPiW uzyska prawo do
uczestnictwa w turnieju półfinałowym Akademickich Mistrzostw Polski w strefie
„A” (Toruń – ostatni weekend stycznia lub pierwszy weekend lutego 2023 r.).
9. Nagrody:
- dyplomy uczestnictwa dla wszystkich zespołów;
- puchary JM Rektora ANS Piła dla zespołów, które zajmą miejsca I-III;
- nagrody książkowe,ufundowane przez Dom Wydawniczy REBIS, dla zawodników
zespołów,które zajmą miejsca I-III;
- dyplomy i nagrody dla zawodników wyróżnionych indywidualnie;
- inne wg możliwości organizatorów.
W razie dodatkowych pytań służę informacjami.
Ze sportowym pozdrowieniem,
Piotr Kuś – AZS Poznań
(tel. 602/295-816)

