
Regulamin Ząbkowickiej Ligi Mini Futsalu 2021/2022 

1. Organizator: 

Ząbkowickie Centrum Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. 

 

2. Miejsce: 

Hala Słoneczna ul. Powstańców Warszawy 8i, 57-200 Ząbkowice Śląskie 

 

3. Cel: 

Popularyzacja zdrowego stylu życia, rozwijanie zainteresowania sportem 

i wspomaganie inicjatyw młodzieżowych. 

 

4. Termin: 

Liga podzielona została na 3 turnieje+ Finały .  

 

5. Uczestnictwo: 

Turniej rozgrywany będzie w trzech kategoriach wiekowych: 

• klasy 1-3 szkoły podstawowe chłopcy i dziewczęta (rocznik 2012-2014)  

• klasy 4-6 szkoły podstawowe chłopcy i dziewczęta (rocznik 2011-2009)  

• klasy 7-8 szkoły podstawowe chłopcy i dziewczęta (rocznik 2008-2007)  

• każda drużyna podczas turnieju musi być z opiekunem. 

• w lidze mogą uczestniczyć dzieci oraz młodzież, które nie posiadają przeciwwskazań 

zdrowotnych do udziału w Ząbkowickiej Lidze Mini Futsalu (oświadczenie opiekuna, 

dyrektora szkoły). 

• każde dziecko musi posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w 

Ząbkowickiej Lidze Mini Futsalu. 

 Każdy klub/szkoła może wystawić w turnieju maksymalnie 1 drużynę na kategorię. 

  Jeden opiekun/nauczyciel/trener może być maksymalnie przydzielony do dwóch drużyn 

na kategorię wiekową. 

 Kadra drużyny powinna liczyć od 6 do 10 zawodników. 

6. Warunki uczestnictwa: 

W zawodach może uczestniczyć drużyna złożona z max 10 graczy. W drużynie mogą występować 

chłopcy, dziewczynki lub drużyna może być mieszana. Każda drużyna przed rozpoczęciem 

zawodów ma obowiązek dostarczyć do Organizatora imienną listę zawodników wraz z nazwą 

drużyny. Zawodnik/zawodniczka może występować tylko w jednej drużynie na kategorię. 

 

7. Zasady gry: 

• Liga odbywa się w trzech kategoriach wiekowych: 

1. klasy 1-3 (mogą być drużyny mieszane) 

2. klasy 4-6 (mogą być drużyny mieszane) 

3. klasy 7-8 ( mogą być drużyny mieszane) 

• w czasie gry na boisku znajduje się 5 graczy: 4 w polu + bramkarz 

• system rozgrywek zostanie podany w dniu pierwszego turnieju 

• czas gry 1x8 minut  

• zmiany zawodników systemem hokejowym 

• piłkę z autu wprowadzamy podaniem nogą 



• pozostałe przepisy gry według zasad PZHPN 

8. Punktacja: 

• za zajęcie pierwszego miejsca w każdym turnieju - 10 pkt 

• za zajęcie drugiego miejsca w każdym turnieju - 8 pkt 

• za zajęcie trzeciego miejsca w każdym turnieju - 6 pkt 

• za zajęcie czwartego miejsca w każdym turnieju - 5 pkt 

• za zajęcie piątego miejsca w każdym turnieju - 4 pkt 

• za zajęcie szóstego miejsca w każdym turnieju - 3 pkt 

• za zajęcie siódmego miejsca w każdym turnieju - 2 pkt 

• za zajęcie dalszych miejsc w każdym turnieju - po 1 pkt 

 

O miejscu decyduje w kolejności: 

- liczba zdobytych punktów 

- bilans bramkowy 

- liczba strzelonych bramek 

- liczba straconych bramek 

 

W przypadku równej liczby wyżej wymienionych punktów, drużyny dostają równą liczbę punktów wg 

szablonu. 

 

Zaliczane będą one do całościowej klasyfikacji (po trzech turniejach).  Po zakończeniu fazy grupowej 

drużyny z największą liczbą punktów turniejowych dostaną możliwość uczestnictwa w Wielkim Finale 

podczas play off ZLF. 

UWAGA: Nie są to grupy stałe. Przed każdym turniejem grupy będą rozlosowywane na nowo. 

 

9. Dyscyplina: 

W rozgrywkach obowiązują kary upomnienia: wykluczenie na 1 min, wykluczenia na 2 min, 

całkowite wykluczenie. W przypadku niesportowego zachowania zawodnik może być odsunięty 

od trzech spotkań lub całkowicie wykluczony z rozgrywek. 

 

10. Nagrody: 

Po rozegraniu trzech turniejów, dwie najlepsze drużyny z każdej kategorii wiekowej, które 

zgromadziły największą ilość punktów zagrają w wielkim finale podczas finałów Ząbkowickiej Ligi 

Futsalu dla dorosłych, drużyny zajmujące miejsca 3 i dalsze otrzymają nagroda rzeczowa i medale. 

Nagrody rzeczowe dla wszystkich uczestników uzależnione od sponsorów. W przypadku 

kiedy trzy lub więcej drużyn będzie miało po czterech turniejach taką samą liczbę punktów, 

decydować będzie różnica bramek między zainteresowanymi drużynami ze wszystkich turniejów. 

  

11. Organizatorzy zapewniają: 

• obsługę sędziowską 

• prowadzenie dokumentacji rozgrywek 

• znaczniki 

• piłki do gry 

Każdy zawodnik musi posiadać strój sportowy do gry w piłkę nożną halową(koszulka, spodenki, 



miękkie buty halowe). 

 

12. Postanowienia końcowe: 

-Uczestnicy Ząbkowickiej Ligi Mini Futsalu przyjeżdżają wraz z opiekunem na koszt własny. 

-Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki w szatni lub na 

terenie prowadzenia rozgrywek.  

-Drużyny ubezpieczają się na koszt własny.  

-Opiekunowie drużyn muszą posiadać w dniu zawodów imienną listę zgłoszeń zawodników(imię  

i nazwisko oraz rocznik). 

- Każda szkoła/klub może wystawić po jednej drużynie z danej kategorii wiekowej.  

- Zapisy trwają do 19.11.2021 r. Po tym terminie zgłoszenie nie będą przyjmowane. 

 

We wszystkich sprawach spornych oraz nie objętych regulaminem decydować będzie 

Organizator. Organizator podejmuje ostateczne decyzje i ma prawo do dnia zawodów na ewentualne 

zmiany w rozgrywkach. 

 

13. Klauzula informacyjna RODO 

Informujemy, że podczas Ząbkowickiej Ligi Mini Futsalu będą wykonywane, a następnie 

upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek 

osób obecnych, jak również ich inne dane osobowe. Biorąc udział w Ząbkowickiej Lidze Mini 

Futsalu, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznianie i przetwarzanie ich 

wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych 

danych osobowych. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o 

bezpieczeństwo Państwa danych. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 


