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ZASADY PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

ARTYKUŁ I
ZAWODNICY I DRUŻYNY

1. W rozgrywkach biorą udział zawodnicy zgłoszeni i zatwierdzeni przez Organiza-
tora 

2. Drużyna  może  zgłosić  nieograniczoną  liczbę  zawodników  do  Rozgrywek
ELNAFT PLF, lecz w danym meczu udział może wziąć maksymalnie 15 zawodni-
ków.

3. Szczegóły dotyczące listy zawodników:
a) Listy zawodników należy przedłożyć organizatorowi ELNAFT PLF przed

rozegraniem pierwszego meczu ELNAFT PLF. Opłata za zawodnika wynosi
10 zł. Ilość zawodników zgłoszonych na liście podstawowej jest nieograni-
czona.

b) Listy mogą być uzupełniane sukcesywnie, przed rozegraniem meczu w danej
kolejce, przez kapitana lub kierownika zespołu.

c) Uzupełnianie listy zawodników jest możliwe tylko przed rozegraniem – 7
kolejki ligowej.

d) Począwszy od 3 kolejki włącznie, dodatkowe uprawnienie zawodników po-
ciąga za sobą obowiązek dokonania wpłaty w wysokości 20 zł. do organiza-
tora zawodów.

4. Drużyny występują w pięcioosobowych składach (w tym bramkarz). 

5. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do posiadania przy sobie dowodu tożsamości
i okazanie go na żądanie Organizatora lub sędziego celem weryfikacji zawodnika.

6. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ELNAFT PLF muszą posiadać aktualne
badania lekarskie lub zgodę lekarza .Wpis lekarza może być umieszczony w ksią-
żeczce sportowo-lekarskiej, na specjalnie wydanym zaświadczeniu lekarskim lub
na liście zgłoszeń zawodników.

7. Kierownicy drużyn, w których grają zawodnicy, którzy nie ukończyli osiemnaste-
go roku życia, winni dołączyć do zgłoszenia pisemną zgodę rodziców lub opieku-
nów prawnych (minimum wieku zawodnika to ukończone 16 lat). 

8. W przypadku wpisania jednego zawodnika przez kierowników drużyn do zgłosze-
nia w kilku drużynach, zawodnik taki będzie przypisany drużynie, w której zagra
on pierwszy swój mecz. Weryfikacji dokonuje się na podstawie sprawozdania z
zawodów. 



9. Ilość zmian zawodników z pola podczas trwania meczu jest nieograniczona. Za-
wodnik, który został zmieniony może powtórnie wrócić na boisko podczas kolej-
nej zmiany. Zmiany są dokonywane wyłącznie w strefie zmian z wyjątkiem sytu-
acji,  w której zawodnik schodzący doznał kontuzji i jego zejście odbywa się  w
innym miejscu niż strefa zmian, wejście zawodnika w takiej sytuacji sygnalizuje
się sędziemu pomocniczemu.

10.Drużyny występują w jednolitych,  ponumerowanych strojach sportowych.   W
przypadku, gdy zawodnicy obu drużyn rozgrywających mecz mają stroje o podob-
nych kolorach, drużyna występująca w sprawozdaniu jako gospodarz, zobowiąza-
na jest do zmiany strojów lub założenia znaczników.

11.Kapitan drużyny musi posiadać na rękawie widoczną opaskę. 

12.Kapitanowie  drużyn  zobowiązani  są  do  czytelnego  wypełnienia
(drukowane litery) sprawozdania ze składem drużyn oraz doręczenia go wraz z
własnoręcznym podpisem –  sędziemu  stolikowemu.  Wypełnione  sprawozdanie
musi być dostarczone sędziemu nie później niż 5 minut przed wyznaczoną godzi-
ną rozpoczęcia zawodów. 

13.Po zakończeniu spotkania kapitan drużyny powinien zapoznać się ze sprawozda-
niem meczowym, aby dowiedzieć się o ilości strzelonych jak i straconych bramek,
a także ilości oraz komu zostały przyznane napomnienia by móc policzyć, który z
zawodników ewentualnie nie będzie mógł wystąpić w kolejnych spotkaniach. 

14.Kierownicy drużyn zobowiązani są do pobrania klucza od szatni przed zawodami
i podania imienia oraz nazwiska osoby odbierającej klucz, jak i numeru kontakto-
wego do tej osoby, oraz zwrócenia go niezwłocznie po opuszczeniu szatni. 

15.Bramkarz musi być ubrany w sposób odróżniający go od pozostałych graczy dru-
żyny. 

16.Zawodnik w trakcie meczu nie może mieć na sobie czegokolwiek, co mogłoby za-
grozić bezpieczeństwu innych zawodników, np. łańcuszków, pierścionków, sygne-
tów, zegarków, okulary itp. 

17.Drużyna musi  rozpocząć  mecz w minimum trzyosobowym składzie  (bramkarz
plus 2 w polu)

18.Na  wniosek  kapitana  /  kierownika  drużyny  przeciwnej  sędzia  ma  obowiązek
sprawdzić tożsamość osób wpisanych do protokołu. Wszelkie niezgodności muszą
być umieszczone w sprawozdaniu. Protest należy zgłosić nie później niż przed za-
kończeniem spotkania  i  należy zgłosić  konkretnie  zawodnika lub zawodników,
którzy maja zostać poddani weryfikacji przez sędziego w obecności obydwu kie-
rowników i kapitanów drużyn.

19.W czasie trwania zawodów w przerwie w grze prawo zwrócenia się  do sędziego
(w sposób grzeczny i taktowny) ma tylko i wyłącznie kapitan drużyny



20.Zawodnik krwawiący musi opuścić pole gry. 

21.Bramkarz może zamienić  się  miejscem z każdym zawodnikiem. Bramkarz nie
może zdobyć bramki ręką.

22.Zawody zostaną zweryfikowane jako walkower 5:0 na niekorzyść :

a)  drużyny zawieszonej za zaległości finansowe

b) drużyny, która z własnej winy nie stawi się na zawody lub spózni się na nie    

     więcej niż 5 minut licząc od planowanej godziny rozpoczęcia meczu

c) drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego        

    wyznaczonego przez Pomorski ZPN

d) drużyny, w której wystąpił zawodnik nieuprawniony do gry

e) drużyny, która przed zakończeniem zawodów zejdzie z boiska lub której liczba 

    zawodników będzie mniejsza niż dwie osoby, nie licząc bramkarza

f) drużyny, której zawodnik, kierownik zespołu, trener zespołu w czasie zawodów 

    znieważył któregokolwiek z sędziów lub organizatorów

g) drużyny, której zawodnik lub trener czy kierownik zespołu wykluczony z gry 

    nie opuści boiska ( placu gry ) w ciągu 2 minut

h) w przypadku uzyskania przez przeciwnika wyniku korzystniejszego niż           

    walkower, utrzymuje się w mocy wynik z boiska

i) w przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zawody zostaną       

    zweryfikowane jako obopólny walkower

ARTYKUŁ II
SĘDZIOWIE

1. Zawody o mistrzostwo ELNAFT PLF prowadzą sędziowie zrzeszeni w wy-
dziale sędziowskim Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.

2. Za obsadę sędziowską odpowiada Pomorski ZPN.

ARTYKUŁ III
ZASADY GRY

1. Rozgrywki ELNAFT PLF będą przebiegać w jednej lidze – 12 drużyn
2. W  ELNAFT PLF zespoły zagrają na zasadzie „każdy z każdym”.
3. Czas trwania meczu wynosi 2 x 20 min z przerwą do 3 min

4. Punktacja : za zwycięstwo 3 pkt, remis 1 pkt, porażka o pkt, walkower 5 : 0

5. O zakończeniu spotkania decyduje sędzia prowadzący spotkanie, mimo iż wcze-
śniej zabrzmiała syrena zegara czasowego. 

6. Aut jest wykonywany nogą z linii autowej lub zza linii



7. Bramkarz wznawia grę wyrzucając piłkę ręką za pole bramkowe

8. Drużyna musi wznowić grę w ciągu 4 sekund 

9. Odbicie się piłki od sufitu decyduje o rzucie autowym dla przeciwnika

10.Podczas wykonywania wznowienia z autu, rzutu rożnego i rzutu wolnego prze-
ciwnik musi zachować odległość 5 m od piłki

11.Piłka meczowa – piłka halowa

12.Drużyna, która popełni 6 fauli bezpośrednich w jednej połowie (faule kumulo-
wane) zostaje ukarana rzutem karnym przedłużonym, każdy kolejny faul bezpo-
średni to kolejny rzut karny przedłużony. 

13.Kara „żółtej kartki” – to wykluczenie zawodnika odpowiednio po czterokrotnym,
siedmiokrotnym, jedenastokrotnym (następnie, co dwie kolejne) jej otrzymaniu
za uporczywe naruszanie przepisów gry, gestykulowanie lub słowne okazywanie
niezadowolenia z decyzji sędziego. 

14.Kara „czerwonej kartki” – to wykluczenie zawodnika do końca meczu oraz za-
kaz gry w następnym, w przypadkach drastycznych,  kara może być większa.
Drużyna po usunięciu zawodnika z gry, kontynuuje mecz w osłabieniu przez 2
minuty, chyba, że szybciej straci bramkę. 

15.Kara „czerwonej kartki”:

o to zachowanie wybitnie nie sportowe, 

o używanie ordynarnych lub obraźliwych słów, 

o uzyskanie ponownie „żółtej kartki”, kwalifikacja takiej sytuacji to zapisa-
nie w sprawozdaniu czerwonej kartki oraz dwóch żółtych,    a co za tym
idzie odpowiednie konsekwencje. 

16.Jeżeli w trakcie zmiany w locie zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko zanim
schodzący je opuści, sędzia przerywa grę i udziela napomnienia (ż.k.) zawodni-
kowi wchodzącemu. 

17.Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego, odbywające-
go karę dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem zostaje przyznana kara: 

 drużynie walkower, 

 zawodnikowi dyskwalifikacja od 2 do 4 kolejek.

18. Do dnia 20.11.2015 zostanie opracowany szczegółowy system rozgrywek

19. Drużyna, która w trakcie rozgrywek nie rozegra trzech wyznaczonych spotkań
zostaje automatycznie wyeliminowana. 

20. Protest może złożyć kapitan drużyny bezpośrednio sędziemu zawodów   przed
zakończeniem spotkania lub podczas przerwy, którego dotyczy. Protest składa się
poprzez dokonanie stosownej adnotacji w sprawozdaniu   z meczu. 



21.Protesty składane w terminie późniejszym nie będą rozpatrywane. 

22.Organizator ma 7 dni od daty złożenia protestu na jego rozstrzygnięcie. 

23.Jeżeli drużyna rozegrała nie więcej niż 50% wszystkich, zaplanowanych spotkań
tej drużyny w lidze, wyniki wszystkich spotkań tej drużyny anuluje się i uznaje
za niebyłe. Jeżeli drużyna rozegrała więcej niż 50% wszystkich, zaplanowanych
spotkań  tej  drużyny  w lidze,  wyniki  spotkań  rozegranych zachowuje  się  bez
zmian, a spotkania pozostałe weryfikuje się, jako walkower 5-0 na korzyść prze-
ciwnika. Wszystkie kary indywidualne nałożone na zawodników w spotkaniach
anulowanych zostają utrzymane   w mocy. 

24.Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów. Przy
równej ilości zdobytych punktów o zajętym miejscu decyduje kolejno: bezpo-
średni pojedynek, korzystniejsza różnica bramek, większa ilość zdobytych bra-
mek, lepsza różnica bramek we wszystkich meczach ligowych, przy dalszej rów-
ności mniejsza liczba czerwonych kartek, mniejsza liczba żółtych kartek, przy
dalszej równości losowanie.

25.Decyzje sędziego są nieodwołalne.
26.W przypadkach nieopisanych obowiązują przepisy gry opracowane przez Komi-

sję  PZPN  ds  Piłki  Pięcioosobowej  na  podstawie  przepisów  wydanych  przez
FIFA

ARTYKUŁ IV

AWANSE I SPADKI

1. Drużyna, która zajmie pierwsze miejsce w rozgrywkach zdobywa tytuł Mistrza
ELNAFT PLF.

2. Drużyny ELNAFT PLF, które zajmą miejsce 9 -12 na koniec sezonu halowego
automatycznie spadają do II ligi która zostanie reaktywowana w kolejnym se-
zonie

ARTYKUŁ V
ZASADY PORZĄDKOWE

1. Organizator prosi Uczestników i Kibiców o:

- sportową walkę fair play na boisku,

- kulturalne zachowanie na widowni,

- pozostawienie po sobie należytego porządku.

2. Każde nie sportowe zachowanie zawodników na boisku jak i poza nim będzie ka-
rane przez sędziów kartkami. Zabronione jest również używanie wulgarnych słów
na boisku jak i poza nim jak też plucie oraz inne zanieczyszczanie i niszczenie
placu gry.

3. Za zniszczenia spowodowane przez zawodników oraz osoby towarzyszące odpo-



wiada, również materialnie, klub zgłaszający drużynę do rozgrywek.

4. Wszelka  działalność  drużyny  lub  jej  przedstawicieli  na  boisku  lub  poza  nim
sprzeczną z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię rozgrywek, może stano-
wić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych oraz finansowych w stosunku do
zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych. 

5. Zawodnicy, którzy na obiekcie, na którym rozgrywać się będą pojedynki dopusz-
czą się:

- ordynarnego zachowania w stosunku do Organizatorów, Sędziów, Uczestników
rozgrywek,

- prowokowania bójek oraz w nich uczestniczenia,

- spożywania alkoholu, 
będą skreśleni ze zgłoszenia uprawniającego do gry. Nie dotyczy to sytuacji
zaistniałych bezpośrednio na boisku, w takim wypadku o karze decyduje sę-
dzia zawodów .

6. W całym obiekcie hali sportowej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, e-
papierosów i spożywania napojów alkoholowych. Nieprzestrzeganie zapisu spo-
woduje wycofanie drużyny z rozgrywek bez możliwości zwrotu wpisowego. 

7. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego ze-
społu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, orga-
nizator ma prawo wycofać zespół z ligi. 

8. Dopuszczalne jest wywieszenie  własnego baneru reklamowego po konsultacji z
Organizatorem ELNAFT Pomorskiej Ligi Futsalu.

9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaginione rzeczy.

ARTYKUŁ VI

NAGRODY

1. Nagrody drużynowe:
-trzy pierwsze drużyny puchary, dyplomy
-drużyny z miejsc IV - XII puchary oraz dyplomy.
-jedna drużyna z najmniejsza ilością kar nagroda Fair Play

2. Nagrody indywidualne w formie statuetek otrzyma : najlepsza piątka ligi oraz król
strzelców

ARTYKUŁ VII

ZASADY FINANSOWE

1. W lidze obowiązuje wpisowe w wysokości 1000 zł., płatne na konto GZ LZS w 
Trąbkach Wielkich : Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Nr konta: 07 
8335 0003 0300 0088 2000 0010 z dopiskiem Pomorska Liga Futsalu, nazwa dru-
żyny oraz rodzajem opłaty (wpisowe) do 20.11.2015 r lub u  organizatora w 



dniu rozgrywania I kolejki. Potwierdzenie wpłaty należy przesłać na adres e-
mail lksblekitni97@wp.pl. Nie uiszczenie opłaty w tym terminie będzie skutko-
wało skreśleniem z listy uczestników i uzupełnieniem ligi poprzez inną wyznaczo-
ną przez organizatora drużynę z listy rezerwowej. 

2. Wprowadza się również kary finansowe za żółte kartki ( po drugim, piątym i każ-
dym następnym napomnieniu – 20zł - płatna u organizatora PLF przed rozegra-
niem, przez ukaranego zawodnika, kolejnego meczu ligowego,  czerwone kartki - 
30 zł po każdej kartce oraz niestawienie się na zawody tzw. walkower 50 zł po 
pierwszym i drugim, po kolejnym wykluczenie z ligi. Za przestrzeganie oraz ter-
minowe opłaty regulaminowe odpowiada kierownik drużyny, który przed rozpo-
częciem rozgrywek podpisuje zobowiązanie. Opłat dokonujemy na konto GZ LZS
w Trąbkach Wielkich : Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim Nr konta: 07 
8335 0003 0300 0088 2000 0010 z dopiskiem – nazwa drużyny, imię i nazwisko 
zawodnika, za którego dokonywana jest opłata oraz rodzaj opłaty (np. 2x żółta 
kartka, czerwona kartka itp.) lub u organizatora PLF przed rozegraniem, przez 
ukaranego zawodnika, kolejnego meczu ligowego. Kierownik drużyny zobowią-
zany jest do okazania kopii dowodu wpłaty tuż przed meczem. W przypadku bra-
ku kopii dowodu wpłaty, kierownik drużyny przedstawia pisemne oświadczenie o 
dokonaniu wpłaty celem weryfikacji. Jeżeli po wypełnieniu oświadczenia zostanie
stwierdzony fakt braku wpłaty lub nieterminowego dokonania wpłaty, drużyna 
otrzyma za dany mecz walkower za dopuszczenie do gry nieuprawnionego za-
wodnika.

ARTYKUŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozgrywki ELNAFT PLF  odbywać się będą w hali sportowej przy Gimnazjum
im  Kazimierza  Jagiellończyka,  ul.  Sportowa  2  w  Trąbkach  Wielkich  od
21.11.2015 r. do 14.02.2016 r.

2. Każda drużyna zgłaszająca się do rozgrywek zobowiązuje się do stosowania  i
przestrzegania niniejszego regulaminu, a wszelkie tłumaczenie się brakiem nie-
znajomości przepisów w nim zawartych nie będzie uwzględniane.

3. Organizator  ELNAFT PLF zabezpiecza  obsadę  sędziowską,  obsługę  medyczną
oraz dokumentację rozgrywek, znaczniki i piłki

4. Organizator ligi nie ubezpiecza zawodników, trenerów oraz uczestników od nie-
szczęśliwych wypadków i nie ponosi odpowiedzialności za stan zdrowia zgłoszo-
nych zawodników. Leży to w kompetencji kierownika, trenera drużyny lub same-
go zawodnika.

5. Organizator ELNAFT PLF nie odpowiada za rzeczy zagubione przez uczestników
podczas trwania zawodów.

6. Za szkody powstałe w miejscu rozgrywania ligi odpowiedzialność finansowa po-
nosi osoba winna ich spowodowania



7. Za powstałe wypadki z winy uczestników ligi oraz osób postronnych organizator
nie odpowiada.

8. Organizator w nagłych wypadkach zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.
9. Organizatorem ELNAFT Pomorskiej Ligi Futsalu jest Gminne Zrzeszenie LZS w

Trąbkach Wielkich
10.O sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie decyduje Organizator
11.Prawo wyłącznej interpretacji niniejszego regulaminu posiada Organizator.
12.Wszelkie informacje oraz relacje z pojedynków dostępne będą na stronie interne-

towej Gminnego Zrzeszenia LZS w Trąbkach Wielkich www.lzs.e-trabki.pl oraz na  
Fanpage:https://www.facebook.com/PomorskaLigaFutsalu/skip_nax_wizard=true
13.Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.11.2015 r. i obowiązuje do zakończenia

rozgrywek. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie regulaminu TLH i za-
leceń komisji PZPN do spraw Piłki Nożnej Pięcioosobowej

Organizator
 Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Trąbkach Wielkich.

 NIP :  5932290921

 REGON:  192488030

 Nr konta: 07 8335 0003 0300 0088 2000 0010

 Bank Spółdzielczy w Pruszczu Gdańskim

 www.lzs.e-trabki.pl

Kontakt

 Gminne Zrzeszenie LZS, ul. Sportowa 4, 83-034 Trąbki Wielkie

 Tel: 663-535-618 – Tomasz Kempa – Dyrektor PLF

 E-mail: lksblekitni97@wp.pl

http://www.lzs.e-trabki.pl/
http://www.okis-zukowo.pl/


ELNAFT POMORSKA LIGA FUTSALU  1
PROTOKÓŁ MECZU POMIĘDZY DRUŻYNAMI:

………………………………….........… - …………...........…………………………

GOSPODARZE :…………………………………………………  DNIA:……………………….. 

WYNIK:…………..…..
NR
ZA
W.

NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA NAPOMNIENIA WYKLUCZENIA ZDOBYTE BRAMKI

    PODPIS KIEROWNIKA:     PODPIS KAPITANA:

……………………………......                                        ……………………………
UWAGI :
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

PODPIS SĘDZIEGO:……………………………………………………………………………………..........................



ELNAFT POMORSKA LIGA FUTSALU  2
PROTOKÓŁ MECZU POMIĘDZY DRUŻYNAMI:

………………………………….........… - …………...........…………………………

GOŚCIE :…………………………………………………  DNIA:……………………….............. 

WYNIK:…………..…..
NR
ZA
W.

NAZWISKO I IMIĘ ZAWODNIKA NAPOMNIENIA WYKLUCZENIA ZDOBYTE BRAMKI

    PODPIS KIEROWNIKA:     PODPIS KAPITANA:

……………………………......                                        ……………………………
UWAGI :
………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

PODPIS SĘDZIEGO:……………………………………………………………………………………..........................



ZGŁOSZENIE
do rozgrywek:

ELNAFT POMORSKA LIGA FUTSALU

Niniejszym zgłaszam do rozgrywek mistrzowskich j.  w.  drużynę,  zobowiązujemy się  ściśle
przestrzegać obowiązującego regulaminu.

L.p. W drużynie grać będą nastę-
pujące osoby Adres zamieszkania

Data urodzenia

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

….................…..……………., dnia ………………….

Prosimy o pełne wypełnienie zgłoszenia. Niekompletnie wypełnione  zgłoszenie będzie nieważne. 

    ..................................................                                                   ..................................................     
    
       podpis Kapitana Drużyny                                                             podpis Kierownika Klubu  



ELNAFT
POMORSKA LIGA FUTSALU

                                                          

ZOBOWIĄZANIE

Ja ………………………………………….............……………… kierownik drużyny
……………………...............…………………....., zobowiązuję się do przestrzegania
regulaminu ELNAFT Pomorskiej Ligi Futsalu sezonu 2015/2016 , terminowego uisz-
czania opłat regulaminowych, oraz utrzymania porządku przez własnych zawodni-
ków na terenie obiektu jak i wokół niego.

Data………………………. Podpis kierownika


