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REGULAMIN TECHNICZNY

I. UCZESTNICTWO

1. Każda uczelnia ma prawo zgłosić do Mistrzostw tylko jeden zespół składający się z 

maksymalnie 12 zawodniczek oraz dwóch osób towarzyszących (kierownik i trener).

2. Zawodniczki muszą spełniać warunki określone w Regulaminie Ogólnym MPUM punkty 

IV. 1-5.

4.  Warunkiem  dopuszczenia  do  MPUM  jest  przedłożenie  Komisji  Weryfikacyjnej 

dokumentów zgodnie z punktem IV. 6. Regulaminu Ogólnego MPUM.

II. PRZEPISY GRY

1. Czas gry wynosi 2 x 12 min. efektywnej gry.

2.  Mecze  rozgrywane  w  fazie  pucharowej  turnieju,  a  w  regulaminowym  czasie  gry 

zakończone remisem, rozstrzygane są rzutami karnymi, wykonywanymi przez zespoły w 

seriach  po  trzy,  a  w  wypadku  utrzymującego  się  remisu  po  jednym  strzale,  aż  do 

wyłonienia zwycięzcy.

3. Obowiązują przepisy PZPN odnośnie gry w futsal  z wyjątkiem czasu gry oraz fauli 

kumulowanych.

4. Zawodniczka po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie 

odsunięta od jednego najbliższego meczu. Zawodniczkom w fazie pucharowej anuluje się 

kary indywidualne z fazy grupowej z wyjątkiem przypadku opisanego powyżej.

5. Wprowadza się obowiązek gry w ochraniaczach piszczeli.

6. Rzut karny przedłużony występuje po czwartym faulu danej drużyny.



III. PUNKTACJA

1.  O  kolejności  miejsc  zajętych  przez  zespoły  decyduje  suma  punktów  uzyskanych 

zgodnie z zasadą:

− za zwycięstwo - 3 pkt,

− za remis - 1 pkt, 

− za przegraną - 0 pkt.

2.  W  przypadku  uzyskania  przez  dwa  lub  więcej  zespołów  równej  ilości  punktów,  o 

kolejności decyduje:

- bilans punktów z bezpośrednich spotkań,

- różnica bramek z bezpośrednich spotkań,

- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,

- różnica bramek ze wszystkich spotkań,

- większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,

- rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.

IV. SYSTEM ROZGRYWEK

1. Do Mistrzostw zgłosiło się 7 drużyn.

2. Pierwsza faza – podział na 2 grupy eliminacyjne:

Grupa A (3 drużyny),

Grupa B (4 drużyny).

Drużyny w tej fazie grają po jednym meczu systemem „każdy z każdym”.

3. Podział  zespołów na grupy w drodze losowania z rozstawieniem dwóch pierwszych 

zespołów z poprzedniej edycji MPUM:

Grupa A: UM Łódź,

Grupa B: UM Lublin.

4. Do półfinałów awansują po 2 najlepsze zespoły z każdej grupy:

Półfinał 1 (I zespół grupy A – II zespół grupy B),

Półfinał 2 (I zespół grupy B – II zespół grupy A).

5. Wygrani z półfinałów grają mecz o I miejsce, a przegrani o III miejsce.

6. Drużyny, które zajęły w grupach pozycje III, grają mecz o V miejsce

7. Zespół, który zajął IV miejsce w grupie B zajmuje VII miejsce w turnieju.



IV. UWAGI KOŃCOWE I PORZĄDKOWE

1.  Zawody  rozgrywane  są  w  oparciu  o  przepisy  Polskiego  Związku  Piłki  Nożnej  z 

uwzględnieniem zapisów niniejszego regulaminu technicznego jako odstępstwa od tych 

przepisów.

2. Zawodniczki danej uczelni, zobowiązane są do udziału w Mistrzostwach w jednolitych 

strojach  sportowych.  Wskazane  jest  promowanie  nazwy,  logo  i  barw  uczelni  oraz 

Akademickiego Związku Sportowego.

3.  W  trakcie  weryfikacji  i  zawodów  wszelkie  sprawy  sporne,  odwołania  i  protesty 

rozpatruje Komisja Weryfikacyjna.

4.  Przed  meczami  półfinałowymi  odbędzie  się  obowiązkowa  kontrola  tożsamości 

zawodniczek drużyn w nich uczestniczących na podstawie dowodu osobistego, paszportu 

lub prawa jazdy.

5. W przypadku zespołu, w którego składzie znalazły się zawodniczki nieuprawnione do 

startu, ustala się sankcje zgodne z punktem X. Regulaminu Ogólnego MPUM.

6.  Zakazane  jest  stosowanie  dopingu  zgodnie  z  przepisami  polskich  związków 

sportowych.

7. Wprowadza się zakaz spożywania alkoholu, narkotyków oraz innych środków uznanych 

przez prawo za niedozwolone. Zakaz dotyczy wszystkich uczestników MPUM (zawodniczki, 

trenerzy, kierownicy ekip) w czasie zawodów, weryfikacji i odprawy technicznej.

8.  Organizator  ma  prawo  nie  dopuścić  do  udziału  w  zawodach  osób  nietrzeźwych 

(zawartość  alkoholu  powyżej  0,5  promila  we  krwi  lub   powyżej  0,25  mg  na  dm3 

wydychanego  powietrza)  oraz  znajdujących  się  pod  wpływem  narkotyków  i  innych 

środków  uznanych przez  prawo za niedozwolone oraz  osób,  które  nie  stosują  się  do 

poleceń obsługi Mistrzostw i nie przestrzegają regulaminu.

9.  Na  wniosek  Organizatora  uczestnicy  Mistrzostw  muszą  wyrazić  zgodę  na  badania 

antydopingowe, badania na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, narkotyków 

lub  innych  środków  uznanych  przez  prawo  za  niedozwolone.  Badanie  następuje  na 

urządzeniu/teście  dostarczonym  przez  Organizatora.  Odmowa  zgody  na  badania 

równoznaczna jest z pozytywnym wynikiem badania.

10. Uczestnik/czka Mistrzostw, u którego/której zostanie wykryte stosowanie dopingu, 

stan nietrzeźwości, bycie pod wpływem narkotyków lub innych środków uznanych przez 

prawo  za  niedozwolone  zostaje  uznany/  jako  nieuprawniony/a  do  startu.  Wobec 

niego/niej oraz drużyny  zostaną wyciągnięte następujące konsekwencje:

-  mecze  z  udziałem  tej  zawodniczki  zostaną  zweryfikowane  jako  walkower  dla 

przeciwnika,

- w stosunku do zawodniczki - członkini AZS -  zgłoszony zostanie wniosek o stosowną 

karę  do  odpowiedniej  instancji  Sądu  Koleżeńskiego  AZS,  zawodniczka  zostanie 

wykluczona z Mistrzostw, a o jej postępowaniu zostaną poinformowane władze uczelni.



11. Wszyscy uczestnicy biorą udział w Mistrzostwach na własną odpowiedzialność. Żadna 

z  czynności  wykonana  lub  niewykonana  przez  organizatorów nie  zwalnia  uczestników 

Mistrzostw od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez 

uczestnika, podczas jego udziału w Mistrzostwach. 

12.  Organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  ostatecznej  interpretacji  niniejszego 

regulaminu.

Grzegorz Ginter
Wiceprezes KU AZS

Collegium Medicum UJ


