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Uchwała nr VII/92 z dnia 13 czerwca 2022 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy na sezon 2022/2023 i następne
Na podstawie art. 36 § 1 ust. 11) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I.Zatwierdza się Regulamin Rozgrywek Piłkarskich o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na sezon
2022/2023 i następne, stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.
II.Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Cezary Kulesza

REGULAMIN ROZGRYWEK O MISTRZOSTWO FUTSAL
EKSTRAKLASY NA SEZON 2022/23 I LATA NASTĘPNE
UCZESTNICY ROZGRYWEK
Art. 1. Kluby

1.1. W Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy („Rozgrywki Futsal Ekstraklasy”) bierze
udział 16 Klubów w jednej grupie, które zakwalifikowały się na podstawie uzyskanych wyników
Rozgrywek Futsal Ekstraklasy i I Polskiej Ligi Futsalu sezonu poprzedniego („Klub” lub „Kluby”).

Art. 2. Licencje i wymogi prawne

2.1. Do Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zostaną dopuszczone Kluby, które
są członkami macierzystego Związku Piłki Nożnej i spełnią warunki określone uchwałą Zarządu
PZPN w sprawie licencji dla Klubów występujących w Polskiej Lidze Futsalu.
2.2. W Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy nie mogą występować Kluby, które decyzją
właściwych organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w tych rozgrywkach w danym
sezonie lub nie spełniają wymogów, określonych w Art. 15 ustawy o sporcie.
2.3. Zasady przyznawania licencji Klubom występującym w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy reguluje odrębna uchwała Zarządu PZPN.
2.4. Kluby uczestniczące w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy w sezonie 2022/2023
i w latach następnych wpłacają na rachunek bankowy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o., z podaniem
tytułu wpłaty, wpisowe w wysokości ustalonej odrębnymi przepisami Rady Nadzorczej Spółki
Futsal Ekstraklasy, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach Spółki.
2.5. W sytuacji, gdy drużyna Klubu decyzją właściwych organów PZPN nie otrzyma licencji
na występowanie w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy albo nie przystąpi do tych
rozgrywek w danym sezonie, wówczas zastosowanie mają postanowienia odrębnych uchwał
PZPN.

PROWADZENIE ROZGRYWEK
Art. 3. Organy prowadzące rozgrywki

3.1. Rozgrywki o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy prowadzi Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy
Sp. z o. o..
3.2. Rozgrywki o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy są prowadzone w terminach ustalonych przez
Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i zatwierdzone przez Zarząd Futsal Ekstraklasy

Sp.

z o. o..
3.3. Rozgrywki o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy prowadzone są z wykorzystaniem
funkcjonalności systemu Extranet PZPN oraz Elektronicznego Protokołu Meczowego.
3.4. Kluby uczestniczące w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązane
są do posiadania oficjalnego adresu poczty elektronicznej, za pomocą którego prowadzona jest
korespondencja z Komisją Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz innymi organami Spółki Futsal
Ekstraklasa Sp. z o. o.
3.5. Kluby uczestniczące w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązane
są do sprawdzania zawartości poczty elektronicznej w każdy dzień roboczy tygodnia o godzinie
16.00.
3.6. Wszelka korespondencja dotycząca Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy powinna
być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komisja@futsalekstraklasa.pl .
3.7. Koszty obsady sędziów I obserwatorów pokrywa PZPN.
3.8. Organem dyscyplinarnym, właściwym do orzekania w stosunku do Klubów, zawodników,
sędziów, trenerów, członków sztabu medycznego oraz działaczy piłkarskich w zakresie
przewinień dyscyplinarnych popełnionych w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy

z

zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN jest Komisja Ligi
Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..

Art. 4. System rozgrywek
4.1. Kluby, uczestniczące w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, zobowiązane
są rozegrać mecze zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym Regulaminem.
4.2. Każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami w sezonie zasadniczym dwa mecze, u siebie
jako gospodarz oraz u przeciwnika jako gość,
4.2.1. Drużyny, które zajmą miejsca 1 - 8, po sezonie zasadniczym będą uczestniczyć w 2 etapie
rozgrywek – play-off,

a/ I runda – ćwierćfinał – do dwóch zwycięstw, gdzie mecz nr 1 u zespołów niżej sklasyfikowanych
po sezonie zasadniczym; mecze nr 2 i ewentualnie 3 u zespołów wyżej sklasyfikowanych po
sezonie zasadniczym (1-2) w parach 1-8, 2-7, 3-6, 4-5,
Zwycięzcy grają w II rundzie – półfinał, pokonani zajmują miejsca 5-8 wg kolejności po sezonie
zasadniczym,
b/ II runda – półfinał – do dwóch zwycięstw, gdzie mecz nr 1 u zespołów niżej sklasyfikowanych
po sezonie zasadniczym; mecze nr 2 i ewentualnie 3 u zespołów wyżej sklasyfikowanych po
sezonie zasadniczym (1-2) w parach 1/8 – 4/5 oraz 2/7 – 3/6,
Zwycięzcy zagrają w III rundzie – finał, pokonani zagrają w III rundzie – o trzecie miejsce
c/ III – runda – finał – do trzech zwycięstw, gdzie mecz nr 1 i ewentualnie mecz nr 4 i nr 5 u
zespołu wyżej sklasyfikowanego po sezonie zasadniczym a mecze nr 2 i nr 3 u zespołu niżej
sklasyfikowanego po sezonie zasadniczym (1-2-2)
III – runda – o trzecie miejsce – do dwóch zwycięstw, gdzie mecz nr 1 u zespołu niżej
sklasyfikowanego po sezonie zasadniczym a mecze nr 2 i ewentualnie 3 u zespołu wyżej
sklasyfikowanego po sezonie zasadniczym (1-2)
4.2.2. Każdy mecz w fazie play-off musi wyłonić zwycięzcę meczu zgodnie z Przepisami Gry w
Futsal.
4.2.3. Drużyny, które zajmą miejsca 9 - 16, kończą rywalizację po sezonie zasadniczym.
4.3. Za każdy rozegrany mecz w rundzie zasadniczej przyznaje się liczbę punktów w zależności
od uzyskanego wyniku:
a/ - 3 punkty za zwycięstwo,
b/ - 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis),
c/ - 0 punktów za mecz przegrany,

Art. 5. Kolejność w tabeli i weryfikacja zawodów

5.1. W Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy w rundzie zasadniczej kolejność Klubów
w tabeli ustala się według liczby zdobytych punktów.
5.2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa lub więcej Klubów o zajętym
miejscu decydują, w kolejności:
5.2.1. przy dwóch zespołach:
a/ liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,
b/ przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami
w meczach między tymi Klubami,
c/ przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach z całego cyklu

rozgrywek,
d/ przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach z całego
cyklu rozgrywek,
e/ przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw w całym cyklu rozgrywek,
f/ przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw na wyjeździe w całym cyklu rozgrywek,
g/ przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy
Sp. z o. o.
5.2.2. przy więcej niż dwóch Klubach:
a/ liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,
b/ przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami,
c/ przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi Klubami,
d/ przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w całym cyklu
rozgrywek,
e/ przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w całym cyklu
rozgrywek,
f/ przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw w całym cyklu rozgrywek,
g/ przy dalszej równości, większa liczba zwycięstw na wyjeździe w całym cyklu rozgrywek,
h/ przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy
Sp. z o. o.
5.3. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwa Kluby zastosowanie mają:
5.3.1. w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż) kolejno
punkty
5.2.1. a/, b/, c/, d/, e/, f/ niniejszego Regulaminu,
5.3.2. w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.1. c/, d/, e/ i f/ niniejszego Regulaminu.
5.4. Dla celów ustalania tabeli po poszczególnych kolejkach Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy w przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa Kluby
zastosowanie mają: 5.4.1. w przypadku rozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami
(mecz i rewanż) kolejno punkty 5.2.2. a/, b/, c/, d/, e/, f/ i g/ niniejszego Regulaminu,
5.4.2. w przypadku nierozegrania wszystkich meczów między tymi Klubami (mecz i rewanż)
kolejno punkty 5.2.2. d/, e/, f/ i g/ niniejszego Regulaminu.
5.5. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o. o..

5.6. Organem właściwym do weryfikacji zawodów, jako walkower, jest Komisja Ligi Futsal
Ekstraklasy sp. z o. o..
5.6.1. Zawody należy zweryfikować jako przegrane 0:5 na niekorzyść:
a/ drużyny zawieszonej w prawach członkowskich lub w prawach uczestnictwa w rozgrywkach i
zawodach, zgodnie z § 22 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami,
b/ drużyny, która nie staje do zawodów w terminie wskazanym w terminarzu rozgrywek lub spóźni
się więcej niż 15 minut,
c/ drużyny, która nie przygotowała boiska do gry stosownie do postanowień § 6 pkt. 3 i 5 Uchwały
nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami,
d/ drużyny gospodarza, jeżeli nie dostarczy do gry przepisowej piłki lub w razie uszkodzenia nie
zastąpi jej w ciągu 10 min inną przepisową piłką,
e/ drużyny gospodarza w przypadku, gdy na boisko wtargnie publiczność i nie zostanie usunięta
w ciągu 5 minut lub w razie powtórnego jej wtargnięcia,
f/ drużyny, która nie zgodzi się na prowadzenie zawodów przez sędziego wyznaczonego zgodnie
z przepisami,
g/ drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony do gry albo potwierdzony lub uprawniony
na podstawie przedłożonych przez Klub niewiarygodnych dokumentów,
h/ drużyny, w której brał udział zawodnik nieuprawniony z tytułu przepisów o opiece lekarskiej, o
których mowa w § 24 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami,
i/ drużyny, która przed zakończeniem zawodów opuści boisko do gry, lub w której liczba
zawodników będzie mniejsza niż 3, zgodnie z zasadami określonymi w Przepisach Gry w Futsal
wydanie 2021/22,
j/ drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener, w czasie zawodów czynnie znieważył
któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, które z tego powodu zostały przerwane,
k/ drużyny, której kibic przed lub w czasie trwania zawodów czynnie znieważył któregokolwiek z
sędziów prowadzących zawody, a zawody z tego powodu zostały przerwane,
l/ drużyny, której kibice wtargnęli na pole gry i z tego powodu zawody zostały zakończone przez
sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,
m/ drużyny, której kibice, swoim zachowaniem, spowodowali przerwanie meczu i z tego powodu
zawody zostały zakończone przez sędziego przed upływem ustalonego czasu gry,
n/ drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2 minut,
o/ drużyny, która nie dostarczy sędziemu sprawozdania z meczu, zawierającego skład
zawodników, wraz z załącznikiem,

p/ drużyny, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik u którego stwierdzono
pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniom,
r/ drużyny, w składzie której brał udział zawodnik powołany na zgrupowanie kadry narodowej, ale
w nim nie uczestniczący bez zgody lekarza kadry, również z uwzględnieniem treści § 20 Uchwały
nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie
organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami,
s/ drużyny, w której w sprawozdaniu sędziowskim zostanie wpisanych więcej niż 2 zawodników
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej,
5.7. W przypadku naruszenia co najmniej jednego z przepisów wskazanych w pkt. 5.6.1. przez
obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym walkowerem zgodnie z § 7 pkt 8 Uchwały nr
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie organizacji
rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami.
5.8. W przypadku uzyskania przez przeciwnika korzystniejszego wyniku aniżeli walkower

–

utrzymuje się wynik uzyskany na boisku z pozbawieniem zdobytych bramek drużyny ukaranej
zgodnie z § 7 pkt 9 Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z późniejszymi zmianami.
5.9. W sytuacji, gdy decyzja właściwych władz administracyjnych skutkować będzie brakiem
możliwości rozgrywania oficjalnych meczów Futsal Ekstraklasy na terytorium Polski lub części jej
terytorium, rozgrywki mogą zostać zakończone pomimo nierozegrania wszystkich zaplanowanych
meczów, na podstawie decyzji Zarządu PZPN, Komisji ds. Nagłych PZPN lub Zarządu Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o.
5.9.1. Jako kolejność drużyn w końcowej tabeli rozgrywek przyjmuje się kolejność drużyn w tabeli
po

ostatniej

rozegranej

kolejce

rozgrywek,

a/ w przypadku rozegrania 50% lub więcej kolejek w sezonie za ostatnią rozegraną kolejkę
rozgrywek przyjmuję się tę, w ramach której zostały rozegrane wszystkie zaplanowane mecze lub
w sytuacji nierozegrania pojedynczych meczów zostaną one uznane za nierozegrane bez
przyznawania punktów, zgodnie z postanowieniami regulaminów rozgrywek lub Uchwały nr
IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną,
b/ w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań rozgrywki należy anulować, a kolejność drużyn
nie zostanie ustalona,
c/ w przypadku nierównej ilości rozegranych spotkań w wyniku np. wycofania się zespołu
z rozgrywek i anulowaniu wyników spotkań lub innych okoliczności jako końcową tabelę przyjmuje
się w pierwszej kolejności ilość zdobytych punktów.
5.10. W przypadkach, o których mowa w pkt. 5.9. Klubom uczestniczącym w rozgrywkach nie
przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz PZPN z tytułu
poniesionych wydatków związanych z udziałem we wcześniej zakończonych lub anulowanych
rozgrywkach.

Art.6. Tytuły i nagrody

6.1. Klub, który zdobędzie 1 miejsce w Rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje
tytuł Mistrza Polski w Futsalu oraz złote medale (30 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach
UEFA.
6.2. Klub, który zdobędzie 2. miejsce w Rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsal otrzymuje
tytuł Wicemistrza Polski w futsalu oraz srebrne medale (30 sztuk).
6.3. Klub, który zdobędzie 3. miejsce w Rozgrywkach o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu
otrzymuje
brązowe medale (30 sztuk).
6.4. Podczas oficjalnej uroczystości na hali wręczane jest trofeum oraz medale, ufundowane
przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o..
6.4.1. Zawodnicy Klubu odbierają Trofeum w oficjalnych strojach meczowych.
6.5. Dopuszcza się możliwość wręczania innych nagród po uzgodnieniu scenariusza z Komisją
Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..
6.6. Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może dodatkowo ufundować nagrody pieniężne

dla

Klubów Futsal Ekstraklasy za zdobyte tytuły.

Art. 7. Spadek

7.1. Kluby, które zajmą w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy po rundzie zasadniczej
14 - 16 miejsce w tabeli, spadają do I Polskiej Ligi Futsalu, w której rozgrywać będą mecze w
następnym sezonie.
7.2. W ich miejsce po sezonie do Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy awansują
zwycięzcy I PLF grupa północ i południe oraz zwycięzca rozgrywek barażowych pomiędzy
zespołami, które zajęły drugie miejsca w swoich grupach I Polskiej Ligi Futsalu.

Art. 8. Rezygnacja z uczestnictwa w rozgrywkach

8.1. Klub, który przed rozpoczęciem lub w czasie trwania danego sezonu Rozgrywek o
Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zrezygnuje z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięty w
następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej.

8.2. Klub, który w trakcie danego sezonu Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy nie rozegra
z własnej winy trzech wyznaczonych meczów, zostaje sklasyfikowany na ostatnim miejscu w
tabeli, automatycznie wyeliminowany z Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy

i

niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowany o dwie klasy niżej, bez względu na liczbę
zdobytych punktów.

UPRAWNIENIA I EWIDENCJA
Art. 9. Zasady uprawnień

9.1. Każdy Klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz
za ewidencję żółtych i czerwonych kartek.
9.1.1. Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, muszą
być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie uprawnieni przez Komisję Ligi
Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. z zachowaniem wymogów określonych w obowiązujących
przepisach PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..
9.2. Potwierdzenie zawodnika do Klubu w systemie Extranet PZPN przez właściwy Związek Piłki
Nożnej oznacza, iż wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu
zawodnika zawarte w systemie Extranet PZPN są prawdziwe, a zainteresowany Klub uiścił
wszelkie stosowne opłaty na rzecz Związku Piłki Nożnej.
9.3. Aby móc wziąć udział w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, zawodnicy muszą
być uprawnieni przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. w wymaganych terminach i muszą spełniać
wszystkie warunki zawarte w odpowiednich przepisach:
a/ letni okres transferowy trwa od 1 lipca do ostatniego piątku przed datą rozpoczęcia rundy
jesiennej kolejnego sezonu do godziny 16.00,
b/ zimowy okres transferowy trwa od dnia zakończenia ostatniego meczu rundy jesiennej
bieżącego sezonu do godziny 16.00 w ostatni piątek przed datą rozpoczęcia rundy wiosennej
bieżącego sezonu.
9.4. Tylko zawodnicy uprawnieni do Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy mogą odbyć
ciążące na nich kary dyscyplinarne.
9.5. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.
9.6. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za
pośrednictwem systemu Extranet PZPN nie będzie rozpatrywane.
9.7. Do wystąpienia o uprawnienie zawodnika do gry, Klub zobowiązany jest załączyć
następujące dokumenty:

a/ w przypadku zawodnika pozyskanego na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego

-

umowę transferową zawartą pomiędzy Klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony
umowy, wysokość kwoty transferowej, oraz terminy płatności,
b/ w przypadku pozyskania zawodnika, niezwiązanego kontraktem lub deklaracją gry amatora

z

innym Klubem - oświadczenie Klubu odstępującego o zwolnieniu zawodnika lub ostateczną
decyzję właściwego organu związkowego, dotyczącą zmiany przynależności klubowej

w

sytuacjach określonych w Uchwale nr VIII/124 z dnia 14 lipca 2015 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników oraz zasad zmian przynależności klubowej
z późniejszymi zmianami,
c/ w przypadku zawodnika profesjonalnego - kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej,
zawarty pomiędzy Klubem a zawodnikiem wraz z oświadczeniem antykorupcyjnym o którym
mowa w Art. 6 pkt. 6 Uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku
Piłki Nożnej dotyczącej minimalnego wymagania dla standardowych kontraktów zawodników

w

sektorze zawodowej piłki nożnej z późniejszymi zmianami,
d/ w przypadku zawodnika amatora - deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy wraz
z oświadczeniem antykorupcyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca
2002 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie zasad regulujących stosunki
pomiędzy Klubem sportowym a zawodnikiem o statusie amatora z późniejszymi zmianami,
e/ międzynarodowy Certyfikat Transferowy Zawodnika - w przypadku wystąpienia
o uprawnienie do gry zawodnika pozyskanego z Klubu zagranicznego,
f/ w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodnika – cudzoziemca spoza obszaru Unii
Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jego pobytu w Polsce oraz otrzymanie
zezwolenie na pracę na terytorium RP, zgodnie z przepisami prawa powszechnego i
związkowego,
g/ w przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal, w sytuacji gdy
Klubem macierzystym zawodnika jest Klub występujący w rozgrywkach piłki nożnej

11-

osobowej zastosowanie ma postanowienie Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu
Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących

w

rozgrywkach futsalu, a wystąpienie o uprawnienie takiego zawodnika może nastąpić wyłącznie w
terminach wskazanych w punkcie 9.3 a/ i b/”.
h/ w przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal, w sytuacji gdy
zawodnik został uprawniony do gry w rozgrywkach futsalu w danym Klubie, może zostać
uprawniony w danym sezonie rozgrywkowym w innym Klubie futsalu wyłącznie w terminach
wskazanych w pkt. 9.3 a/ i b/, a Klub wnioskujący o jego uprawnienie musi przedłożyć ponadto
oświadczenie Klubu macierzystego zawodnika o wyrażeniu zgody na grę w tym Klubie,

i/ w przypadku opisanym w punkcie 9.7 g/ i h/ wymagane jest pisemne oświadczenie zawodnika
o zgodzenie na reprezentowanie Klubu futsalowego w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy
9.8. W przypadku udziału w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zawodnika dla
którego Klubem macierzystym jest Klub piłki nożnej 11-osobowej, w sytuacji zmiany
przynależności klubowej zawodnika do innego Klubu uczestniczącego w rozgrywkach piłki nożnej
11-osobowej, Klub Futsal Ekstraklasy będzie zobowiązany do uzyskania zgody aktualnego Klubu
macierzystego zawodnika na jego udział w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy z
uwzględnieniem postanowień Uchwały nr V/82 z dnia 25 maja 2017 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach futsalu.
9.9. Uprawnienie czasowe w nowym Klubie przerywa uprawnienie do gry w poprzednim Klubie.
9.10. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, Klub może być zobowiązany do przekazania
dokumentów innych niż wymienione w pkt. 9.7.
9.11. W sezonie 2022/2023 i latach następnych do każdego Klubu może być potwierdzonych
i uprawnionych dowolna liczba zawodników – cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej.
9.12. Zawodnicy biorący udział w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą

być

zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do gry.
9.13. Zawodnik futsalu jest zobowiązany do uzyskania orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia
umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie.
9.13.1. Badanie lekarskie jest ważne przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od daty jego
przeprowadzenia, chyba że lekarz zalecił wcześniejsze badania kontrolne.
9.13.2. Termin ważności orzeczenia kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada
początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim
dniu tego miesiąca (przykład: jeżeli orzeczenie zostało wydane 15 marca, to jest ono ważne do
15 marca następnego roku, do godz. 23:59,59; jeżeli orzeczenie wydano 29 lutego to jest ono
ważne do 28 lutego następnego roku do godz. 23:59,59).
9.14. Zawodnicy niepełnoletni mogą grać w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy
po ukończeniu 16. roku życia.
9.15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. może
uprawnić do gry w zespole seniorów zawodnika, który ukończył 15. rok życia, po spełnieniu
wszystkich poniższych warunków:
a/ uzyskaniu przez zainteresowany Klub pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych,
b/ uzyskaniu przez zainteresowany Klub pozytywnej opinii przychodni sportowo-lekarskiej
lekarza specjalisty w dziedzinie medycyny sportowej, w zakresie udziału zawodnika
rozgrywkach seniorów.

lub
w

9.16. Szczegółowe zasady, zakres, tryb i uprawnienia do wydawania orzeczeń oraz
przeprowadzania badań określają:
a/ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 roku w sprawie kwalifikacji lekarzy
uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu

i

częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń

z

późniejszymi zmianami,
b/ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania

o

zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21 roku życia oraz
przez zawodników pomiędzy 21, a 23 rokiem życia z późniejszymi zmianami.
9.17. Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie do gry zawodnika
nieuprawnionego.

TERMINY ZAWODÓW
Art. 10. Wyznaczanie terminów zawodów

10.1. Mecze muszą być rozegrane w terminie i godzinach wyznaczonych przez Komisję Ligi
Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych, terminów wynikających
z przepisów FIFA, terminów wynikających z przepisów UEFA oraz terminów ustalonych

z

podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy.
10.2. Ustala się, że mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą się rozpocząć, z
zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych:
a/ w piątek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:00 (za zgodą drużyny przeciwnej i organu
prowadzącego rozgrywki),
b/ w soboty – w godzinach pomiędzy 16:00 a 20:00,
c/ w niedzielę – w godzinach pomiędzy 12:00 a 18:00,
d/ w środę wynikającą z terminarza rozgrywek – w godzinach pomiędzy 18:00 a 20:00.
10.3. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. w porozumieniu z podmiotem posiadającym
licencję głównego nadawcy może wyznaczyć rozegranie meczu na inny dzień lub godzinę.
10.4. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyznaczyć rozegranie zawodów Klubu
na termin, dzielący od poprzedniego spotkania Klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni.
10.5. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyznaczyć rozegranie zawodów
mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.

o

10.6. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. niezwłocznie po ustaleniu terminu meczu
z podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy, informuje gospodarzy meczów,
przeciwnika, PZPN o miejscu i godzinie rozegrania meczów.
10.7. Gospodarze zawodów, nie później niż na 14 (czternaście) dni przed wyznaczonym terminem
zawodów, obowiązani są wskazać w systemie Extranet PZPN dokładny termin (data , godzina)
oraz miejsce rozegrania meczu danej kolejki.
10.8. Po ustaleniu terminu meczów gospodarze meczów obowiązani są niezwłocznie i nie później
niż na 10 (dziesięć) dni przed meczem podać w systemie Extranet PZPN przeciwnikowi oraz
Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. informację o kolorach strojów, w jakich wystąpi ich
drużyna.
10.9. Jeśli do meczu pozostało więcej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin bez konieczności uzyskania zgody przeciwnika.
10.9.1. Nowy termin musi przypadać w terminie przewidzianym na rozegranie meczów danej
kolejki rozgrywek.
10.10. W przypadku niedochowania terminu określonego w pkt. 10.7., Klub zostanie ukarany karą
pieniężną w wysokości 500 PLN.
10.11. W sytuacji braku wskazania przez gospodarza zawodów w systemie Extranet PZPN
dokładnego terminu (data i godzina) rozegrania meczu danej kolejki Komisja Ligi Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyznaczyć obligatoryjny termin rozegrania zawodów.
10.12. Wyznaczony obligatoryjny termin przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. jest
dla Klubów wiążący, a odmowa rozegrania zawodów lub ich nie rozegranie w tym terminie będzie
skutkować zweryfikowaniem meczu jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny.
10.13. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Ligi Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o. podlega karze do 5.000 PLN.
10.13.1. Niezależnie od powyższego Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może nałożyć
także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN.
10.13.2. W nawiązaniu do pkt. 10.12. Klub zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o. kar w wysokości odpowiadającej karom umownym, wynikającym z umów
wiążących Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o..
10.14. W wyjątkowych sytuacjach, wynikających z decyzji organu administracyjnego, sądowego
lub związkowego, lub innych nadzwyczajnych okoliczności w tym spraw dotyczących
bezpieczeństwa, Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy, może dokonać zmiany terminu rozegrania
zawodów z urzędu lub ogłosić zakaz rozgrywania meczu/ów.

Art. 11. Terminy i udział w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski.

11.1. Kluby, które występują w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski co do zasady rozgrywają
mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy minimum przed lub po upływie 72 godzin

od

zakończenia takiego meczu.
11.2. W uzasadnionych przypadkach Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może z urzędu
wyznaczyć mecz mistrzowski Klubu, który występuje w rozgrywkach UEFA lub Pucharu Polski
na inny dzień przed lub po takim meczem.
11.3. Z zastrzeżeniem powyższych zasad na wniosek podmiotu posiadającego licencję głównego
nadawcy, Kluby mogą rozegrać mecze mistrzowskie w terminie wyznaczonym przez Komisję Ligi
Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.
11.4. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA

i

nieokreślonych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.

Art. 12. Powołania do reprezentacji.

12.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, powołanie na zgrupowanie Reprezentacji
Narodowej Futsalu, połączone z rozgrywaniem meczu międzypaństwowego w oficjalnym terminie
FIFA, co najmniej jednego zawodnika Klubu, uprawnionego do gry w rozgrywkach

o

mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, może stanowić podstawę do złożenia przez zainteresowany Klub
wniosku o przełożenie zawodów na inny termin (dotyczy wyłącznie powołań do reprezentacji A).
12.2. Zawodnik powołany na zgrupowanie Reprezentacji Narodowej, o których mowa w pkt. 12.1.,
ale w nich nieuczestniczący bez zgody PZPN lub lekarza kadry, nie jest uprawniony do udziału w
najbliższych zawodach mistrzowskich i pucharowych.

Art. 13. Przełożenie zawodów.

13.1. Mecze mogą być przełożone na inny termin na wniosek Klubu lub z urzędu wyłącznie przez
Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. po uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego
licencję głównego nadawcy.
13.2. W przypadku wystąpienia o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany Klub winien
zaproponować nowy termin, uzgodniony za pośrednictwem Extranet PZPN.
13.2.1. Zmiana terminu w tej sytuacji może nastąpić za zgodą Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy
Sp. z o. o..

13.3. W przypadku kiedy pierwotny termin zawodów wyznaczony był w rundzie jesiennej - nowy
termin musi być ustalony przed rozpoczęciem rundy wiosennej.
13.4. W przypadku kiedy pierwotny termin zawodów wyznaczony był w rundzie wiosennej – nowy
termin nie może przypadać na okres po zakończeniu rozgrywek rundy zasadniczej Futsal
Ekstraklasy i musi być rozegrany nie później niż na dwie kolejki przed zakończeniem sezonu.
13.5. Jeśli do meczu pozostało mniej niż 14 dni, gospodarz zawodów może zmienić uprzednio
wyznaczony termin, po uzyskaniu, za pośrednictwem systemu Extranet PZPN, zgody przeciwnika
i Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..
13.6. W przypadku zmiany daty, godziny lub miejsca spotkania w terminie krótszym niż 14 dni
przed terminem wynikającym z terminarza rozgrywek data, godzina lub miejsce zawodów mogą
zostać zmienione na prośbę jednego z Klubów, wniesioną z wykorzystaniem systemu Extranet
PZPN, przy czym wniosek nie może zostać złożony później niż na 5 dni przed terminem.
13.6.1. Klub zwracający się o zmianę terminu obowiązany jest wskazać przyczynę, zaproponować
nową datę i godzinę lub miejsce rozegrania zawodów oraz uzyskać zgodę przeciwnika. Zmieniony
termin akceptuje Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..
13.6.2. Jednocześnie wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia opłaty manipulacyjnej
w wysokości 200 PLN na konto Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..
13.6.3. Wystąpienia o zmianę terminu bez uzasadnionej przyczyny, zgody przeciwnika lub opłaty
manipulacyjnej nie będą rozpatrywane.

SPRAWY DYSCYPLINARNE
Art. 14. Żółte kartki

14.1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy otrzyma ostrzeżenie
(żółtą kartkę),zostanie automatycznie ukarany:
a/ przy trzecim ostrzeżeniu karą pieniężną w wysokości 100 zł,
b/ przy czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c/ przy szóstym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 200 zł,
d/ przy ósmym ostrzeżeniu karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
e/ przy dziewiątym ostrzeżeniu – karą pieniężną w wysokości 400 zł,
f/ przy dwunastym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
g/ przy każdym kolejnym co czwartym ostrzeżeniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów
i karą pieniężną w wysokości 800 zł.
14.1.1. Przed 2 etapem rozgrywek – play-off żółte kartki zostają anulowane i liczone od początku.

14.1.2. Kary dyscyplinarne nałożone na zawodników w rundzie zasadniczej Rozgrywek o
Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy jako konsekwencja otrzymania określonej liczby napomnień
(żółtych kartek) lub wykluczenia (czerwona kartka), podlegają wykonaniu w 2 etapie rozgrywek.
14.2. Jeżeli w czasie jednego meczu Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy co najmniej
pięciu zawodników jednej drużyny Klubu otrzyma napomnienie (żółta kartka) lub zostanie
wykluczonych z gry (czerwona kartka), Klub zostanie automatycznie ukarany karą finansową

w

wysokości 500 PLN.
14.3.

Zawodnik oraz osoba uprawniona do przebywania na ławce rezerwowych w trakcie

zawodów otrzymuje odpowiednio napomnienie (żółtą kartkę) lub wykluczenie (czerwoną kartkę)
w przypadku popełnienia przewinień, wskazanych w Art. 12 Przepisów Gry w Futsal.
14.4. Kluby uczestniczące w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.
zobowiązane są do dokonania przedpłat na poczet przyszłych kar za żółte kartki za zawodników
w dwóch ratach:
a/ I rata w wysokości 500 zł – płatna przed rozpoczęciem rozgrywek bieżącego sezonu. Kopię
dowodu uregulowania opłaty należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem rozgrywek do Komisji
Ligi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komisja@futsalekstraklasa.pl ,
b/ II rata w wysokości 500 zł - płatna przed rozpoczęciem 2 rundy rozgrywek bieżącego sezonu.
Kopię dowodu uregulowania opłaty należy złożyć na 7 dni przed rozpoczęciem 2 rundy rozgrywek
do Komisji Ligi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres komisja@futsalekstraklasa.pl ,
14.4.1. Nie wykonanie pkt. 14.4 a/ i b/ powoduje odpowiedzialność dyscyplinarną.

Art. 15. Wykonanie kar dyscyplinarnych związanych z grą.

15.1. Napomnienia zalicza się odrębnie dla Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy oraz
innych klas rozgrywkowych.
15.2. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w innych
rozgrywkach podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach.
15.2.1. Właściwy organ dyscyplinarny PZPN może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na inne klasy
rozgrywkowe, w których Klub aktualnie występuje.
15.3. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w Rozgrywkach
o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach.
15.3.1. Właściwy organ dyscyplinarny – Komisja Ligi - może rozszerzyć karę dyskwalifikacji na
inne klasy rozgrywkowe, w których Klub aktualnie występuje.
15.4. W przypadku, gdy zawodnik otrzymał żółtą kartkę powodującą dyskwalifikację w wymiarze
jednego meczu, wystąpił w następnych zawodach, które w wyniku tego zostały zweryfikowane

jako walkower, orzeczona kara dyskwalifikacji nie jest uważana za odbytą i zawodnik taki nadal
jest zobowiązany do jej odbycia.
15.5. Zawody, które zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy
zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników.
15.6. Zawodnik, który w czasie zawodów mistrzowskich Futsal Ekstraklasy zostanie wykluczony
przez sędziego

z gry - czerwona kartka - zostaje automatycznie zawieszony (ukarany

dyskwalifikacją) i nie może brać udziału w zawodach mistrzowskich Futsal Ekstraklasy do czasu
rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.

lub

Komisję Dyscyplinarną PZPN.
15.7. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z Klubu uczestniczącego w Rozgrywkach
o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego Klubu
występującego w innej klasie rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby
napomnień (żółtych kartek), udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw
klubowych zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy, bez względu na fakt występowania uprzednio w rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy lub innej klasie rozgrywkowej.
15.8. Kara dyskwalifikacji wymierzona liczbą meczów lub czasowo, musi być wykonana w tej
klasie rozgrywek, w której została wymierzona (Futsal Ekstraklasa).
15.8.1. Do wykonania kary wliczane są tylko zawody mistrzowskie Futsal Ekstraklasy.
15.8.2. Zawodnikowi nie zalicza się wykonania kary dyskwalifikacji za żółte bądź czerwone kartki,
w meczu którego termin był ustalony zgodnie z terminarzem rozgrywek, a który nie odbył

się

z różnych przyczyn (np. został przełożony na późniejszy termin lub został zweryfikowany jako
walkower z powodu nie przybycia jednej z drużyn).
15.9. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez
zawodników żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru kar. Zawody, które zostały przerwane i
zweryfikowane jako walkower, bierze się pod uwagę przy zaliczaniu kar odbywanych przez
zawodnika.
15.10. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów

za

przewinienie popełnione w rozgrywkach mistrzowskich (Futsal Ekstraklasa), wykonuje

się w

klasie rozgrywek mistrzowskich, w której zawodnik grał w chwili popełnienia czynu

lub w

klasie rozgrywek mistrzowskich, do której zespół awansował, spadł lub został zdegradowany z
zastrzeżeniem 15.11 – 15.13.
15.11. Jeżeli karę dyskwalifikacji, stanowiącej zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów
w rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonano w całości lub części w pierwszej rundzie sezonu
rozgrywkowego, kara podlega wykonaniu w drugiej rundzie sezonu rozgrywkowego, przy czym
wykonanie kary może również nastąpić:

a/ w innym zespole Klubu niż zespół, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli ten inny zespół Klubu rozpoczyna rozgrywki wcześniej niż zespół,

w

którym zawodnikowi wymierzono tę karę,
b/ w innym Klubie, niż Klub, w którym zawodnik grał w chwili popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego, jeżeli zawodnik pomiędzy pierwszą a drugą rundą danego sezonu
rozgrywkowego zmienił przynależność klubową
15.12. Karę dyskwalifikacji, stanowiącą zakaz uczestnictwa w określonej liczbie meczów

w

rozgrywkach mistrzowskich, nie wykonaną w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono
przewinienie dyscyplinarne, wykonuje się w kolejnych edycjach rozgrywek, przy czym pkt. 15.7.
stosuje się odpowiednio.
15.13. Jeżeli wykonanie kary dyskwalifikacji orzeczonej w związku z udzielonymi ostrzeżeniami
(żółtymi kartkami) nie nastąpiło w sezonie rozgrywkowym, w którym popełniono przewinienie
dyscyplinarne, kary tej nie wykonuje się w kolejnym sezonie rozgrywkowym.
15.13.1. W takim wypadku zawodnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty, w wysokości kolejnej
opłaty za żółte kartki.
15.14. Kara dyskwalifikacji wymierzona ilością meczów za przewinienia w rozgrywkach
pucharowych musi być wykonana w tych rozgrywkach.
15.14.1. Do czasu wykonania tej kary zawodnik nie może uczestniczyć w danych rozgrywkach
pucharowych.
15.15. Karę dyskwalifikacji wymierza się czasowo w tygodniach, miesiącach, latach lub ilościowo
(zakaz uczestnictwa w określonej ilości meczów), zgodnie z odpowiednimi przepisami
Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
15.16. Do czasu kary dyskwalifikacji - w wymiarze do 6 miesięcy, nie wlicza się okresu przerwy
między rundami, ustalonej każdorazowo w danym sezonie rozgrywkowym.
15.17. Klub pozyskujący zawodnika winien zwrócić się do organu prowadzącego rozgrywki
w których wcześniej występował zawodnik o udzielenie informacji o ewidencji ostrzeżeń (żółtych
kartek) i ewentualnych karach dyskwalifikacji nałożonych na zawodnika.
15.17.1. Klub pozyskujący jest zobowiązany uwzględnić dotychczasowy bilans ostrzeżeń (żółtych
kartek) zawodnika w swojej ewidencji wg następujących zasad:
a/ w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie występował w innej drużynie,
uczestniczącej w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, to dotychczasowy bilans
ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika winien być uwzględniony w ewidencji Klubu,
b/ w przypadku pozyskania zawodnika, który w bieżącym sezonie nie występował w drużynie,
uczestniczącej w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, to dotychczasowy bilans
ostrzeżeń (żółtych kartek) zawodnika nie jest uwzględniany w ewidencji Klubu, z zastrzeżeniem
postanowień pkt.15.2.

15.18. Kluby odpowiadają solidarnie za kary nałożone na zawodników, trenerów i działaczy.
15.19. Jeżeli osoba inna niż zawodnik, która jest uprawniona do przebywania na ławce
rezerwowych w trakcie zawodów, zostanie z niej usunięta przez sędziego to zastosowanie

ma

Art. 62 Uchwały nr VII/100 z dnia 12 lipca 2019 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w
sprawie zmian w Regulaminie Dyscyplinarnym PZPN
15.20. W przypadku wycofania bądź wykluczenia drużyny z rozgrywek, żółte i czerwone kartki
otrzymane w spotkaniach przeciwko tej drużynie zalicza się do rejestru kar.

Art. 16. Protesty

16.1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.
o.

w

ciągu

48

godzin

po

zakończeniu

meczu

drogą

elektroniczną

na

adres

komisja@futsalekstraklasa.pl przy równoczesnym złożeniu odpisu do przeciwnika.
16.1.1. Jeżeli termin do złożenia protestu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela,
święta) dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego
po dniu ustawowo wolnym od pracy.
16.2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto Futsal Ekstraklasy
Sp. z o. o. kaucji protestowej w wysokości 500 PLN.
16.2.1. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
16.3. Protest dotyczący stanu parkietu musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem.
16.4. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za wyjątkiem
sytuacji opisanych w pkt. 16.5..
16.5. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione,
jeżeli przy udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną –
futsal, co zostało potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN.
16.5.1. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia udzielił napomnienia (żółta kartka)
lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.

Art. 17. Naruszenie etyki sportowej.

17.1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca
cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy, udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie

jak

najlepszego wyniku – może spowodować, w oparciu o sprawozdanie przedstawiciela PZPN
podjęcie przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. decyzji o pozbawieniu Klubu zdobytych

punktów i bramek w konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego
lub jego rozegraniu na neutralnej hali.
17.2. Komisja Dyscyplinarna PZPN ma prawo podejmować inne decyzje dyscyplinarne

w

przypadku rażącego naruszenia przepisów związkowych lub niniejszego Regulaminu.
17.3. Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania od orzeczenia Komisji Dyscyplinarnej
PZPN do Najwyższej Komisji Odwoławczej PZPN na zasadach określonych w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN.

Art. 18. Doping.

18.1. Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. jako
przegrane 0:5 na niekorzyść Klubu, w składzie której występował co najmniej 1 zawodnik u
którego stwierdzono pozytywne wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się
badaniom.

Art. 19. Naruszenia postanowień Regulaminu.

19.1. Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z
o. o. ma prawo podejmować decyzje dyscyplinarne i orzec kary przewidziane w Regulaminie
Dyscyplinarnym PZPN.

OBOWIĄZKI KLUBÓW
Art. 20. Przepisy i szczegółowe obowiązki.

20.1. Zawody o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy rozgrywane są na podstawie Przepisów

Gry

w Futsal FIFA i postanowień PZPN, zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi
przepisami PZPN.
20.2. Uczestnicząc w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Kluby zobowiązane są:
a/ przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal, Regulaminów Polskiego Związku Piłki
Nożnej, uchwał i rozporządzeń Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz Komisji Futsalu i Piłki Plażowej
PZPN,
b/ przestrzegać zasad Fair Play,
c/ wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,

d/ postępować zgodnie z właściwymi przepisami w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek
organizowanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. i PZPN,
e/ przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Futsal Ekstraklasę Sp.
z o. o. zdjęcia swoich zawodników i trenerów, informacje o historii Klubu oraz zdjęcia hali,

a

także inne informacje wymagane przez Futsal Ekstraklasę sp. z o. o. do celów promocyjnych
(komercyjnych i niekomercyjnych),
f/ nie udostępniać publicznie bez zgody Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. treści oficjalnych
dokumentów meczowych, w szczególności sprawozdań sędziowskich PZPN.
20.3. Każdy Klub zobowiązany jest w terminie 30 dni przed rozpoczęciem rozgrywek przesłać
następujące dane:
a/ nazwa statutowa Klubu,
b/ nazwa zespołu do stosowania przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. dla celów
prowadzenia rozgrywek,
c/ adres Klubu do korespondencji,
d/ adres oficjalnej poczty elektronicznej oraz ewentualnie strony internetowej,
e/ nazwiska i imiona oraz numery telefonów osób do kontaktu w sprawie rozgrywek (maksymalnie
2 osoby),
f/ nazwę i adres hali sportowej, na której będzie rozgrywał zawody mistrzowskie wraz

z

numerem telefonu.
20.4. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych
w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zatwierdzony przez Zarząd Futsal Ekstraklasy
Sp. z o. o.
20.5. Zawody o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami
Futsal Ekstraklasy sp. z o. o. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki Futsal Ekstraklasa Sp.
z o. o.
20.6. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów
wynikających z umów pomiędzy Klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które
dotyczą stosowania przepisów PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..

Art. 21. Obowiązek utrzymania porządku i bezpieczeństwa.

21.1. Klub będący gospodarzem zawodów jest odpowiedzialny za porządek i bezpieczeństwo
przed,w trakcie i po meczu.
21.2. Klub może być wezwany do wyjaśnienia wszelkich incydentów na hali, a także może być
ukarany dyscyplinarnie.

21.3. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków
oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.

Art. 22. Organizacja meczów.

22.1. Mecze organizują Kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na
pierwszym miejscu).
22.1.1. Każdy Klub wyjeżdża na mecz na koszt własny.
22.2. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na hali
zobowiązany jest do:
a/ zapewnienia dogodnego dojścia do widowni, jak również łatwego opuszczenia jej,
b/ rejestrowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub
analogowej i zamieszczenia nagrania w terminie 24 godzin od zakończenia meczu na serwerze
wskazanym przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. do wykorzystania dla organów
jurysdykcyjnych PZPN, Kolegium Sędziów PZPN oraz organów prowadzących rozgrywki, chyba
że Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. postanowi inaczej,
c/ zapewnienia miejsca wygodnego dla widzów (siedzące ewentualnie stojące),
d/ powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych, informacyjnych (stewardów) oraz
kierownika ds. bezpieczeństwa,
e/ zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję.
f/ zapewnienia widzom możliwości korzystania z punktów gastronomicznych, toalet, punktów
depozytowych przez cały okres pobytu widzów na obiekcie,
g/ opieki sanitarnej i medycznej w osobach: lekarza, pielęgniarki lub ratownika medycznego
(posiadającego uprawnienia wynikające z Ustawy o ratownictwie medycznym), a obecność swoją
na zawodach przedstawiciel opieki medycznej potwierdza przed zawodami własnoręcznym
podpisem na protokole meczowym,
h/ stworzenia warunków do badań antydopingowych u zawodników,
i/ specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych,
j/ zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji ekipie telewizyjnej stacji
posiadającej prawa telewizyjne, z uwzględnieniem warunków techniczno – produkcyjnych
określonych w odrębnym porozumieniu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. z podmiotem posiadającym
licencję głównego nadawcy,
k/ zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji oraz umożliwienie
im korzystania ze środków łączności (faks, telefon),
l/ zapewnienia, na wniosek Klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi
drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe,

m/ zapewnienia osobnych szatni z natryskami dla każdej z drużyn i sędziów,
n/ zapewnienia przedstawicielowi Klubu będącego gościem oraz sędziom w dniu i miejscu
rozgrywania zawodów dostępu do komputera i drukarki celem umożliwienia korzystania z
systemu Extranet PZPN oraz EPM,
o/ zapewnienia na obiekcie sportowym przenośnej apteczki, noszy i kocy, umożliwiających
udzielenia pierwszej pomocy lekarskiej,
22.3. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na
Obiektach Piłkarskich PZPN zobowiązuje się Kluby do:
a/ przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści obelżywej i prowokacyjnej wokół boiska
oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków z widowni; w razie nie przestrzegania
powyższego, przedstawiciel PZPN lub Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. w porozumieniu
z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,
b/ stosowania zakazu stadionowego wobec osób naruszających regulaminy stadionowe i
informowanie o tych osobach Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach Piłkarskich PZPN.
22.4. Każdy Klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi
zagrożeniami, zgodnie z następującymi zasadami:
a/ każdy Klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia
związane z jego uczestnictwem w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy,
b/ dodatkowo Klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia
związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną,
zapewniającą poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób,
przedmiotów, a także straty ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności, za które odpowiada
Klub,
c/ jeśli gospodarz meczu nie jest właścicielem hali, na którym rozgrywa mecze, musi przedstawić
polisy ubezpieczeniowe (obejmujące odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie nieruchomości)
zawarte przez właściciela i/lub dzierżawcę/najemcę obiektu.
d/ w każdym wypadku, Klub musi zapewnić, że Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest zwolniona z
odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w
meczu.

Art. 23. Hale sportowe.

23.1. Mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą być rozgrywane w halach spełniających
wymogi licencyjne określone w wymaganiach Licencyjnych dla Klubów Futsal Ekstraklasy.
23.2. Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich.

23.2.1. Klub, który nie dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku
ponosi stosowne konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty
związane z przyjazdem na nie odbyty mecz.
23.3. W uzasadnionych przypadkach Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. może wyrazić
zgodę na rozegranie meczu w hali posiadającej ważną weryfikację dla innej klasy rozgrywkowej.
23.4. Protokół weryfikacji hali musi być wywieszony w szatni sędziowskiej.
23.5. Mecze o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy nie mogą odbywać się na halach zamkniętych
na mocy decyzji organu dyscyplinarnego PZPN, właściwego Wojewódzkiego ZPN, państwowej
lub samorządowej władzy administracyjnej.
23.6. Przed każdym meczem sędziowie, obserwatorzy oraz przedstawiciele Komisji Ligi Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o. mają obowiązek sprawdzenia dokumentów zezwalających

na

przeprowadzenie zawodów w danej hali.
23.7. Klub będący gospodarzem meczu zobligowany jest do zabezpieczenia szatni dla gości i
zespołu sędziowskiego na minimum 90 minut przed rozpoczęciem i po zakończeniu zawodów, a
boisko do gry udostępnić na potrzeby rozgrzewki na co najmniej 60 minut do rozpoczęcia meczu.

Art. 24. Inne obowiązki.

24.1. Kluby uczestniczące w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązane
są do zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:
a/ oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Zarządu Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o.
b/

oficjalnych

przedstawicieli

PZPN

(obserwator/delegat

meczowy)

do

wykonywania

powierzonych im czynności,
c/ oficjalnych przedstawicieli Klubu gościa (co najmniej 3 miejsc na trybunie VIP),
d/ do przekazania przed rozpoczęciem każdej rundy rozgrywkowej 2 (dwóch) wejściówek
identyfikatorów dla oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek upoważniających

i/lub
do

poruszania się we wszystkich strefach w obiekcie Klubu, będącego organizatorem meczu,
e/ do przekazania odpowiedniej liczby biletów sponsorom Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy w zakresie ustalonym uchwałą Zarządu Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.
24.2. Wprowadza się bezwzględny zakaz kontaktowania się przedstawicieli Klubu z sędziami
wyznaczonymi do prowadzenia zawodów.
24.2.1. Naruszenie tego zakazu przez przedstawicieli Klubu stanowi rażące naruszenie przepisów
związkowych.
24.2.2. Właściwym do orzekania kary jest Komisja Dyscyplinarna PZPN.

SPRAWY SĘDZIOWSKIE
Art. 25. Wyznaczanie sędziów oraz ich obowiązki.

25.1. Sędziów i Obserwatorów do prowadzenia zawodów wyznacza Zespół Futsalu Kolegium
Sędziów PZPN.
25.2. W razie nieprzybycia sędziego lub niemożności prowadzenia meczu przez wyznaczonego
sędziego stosuje się zasady określone w Przepisach Gry w Piłkę Nożną – Postanowieniach
PZPN.
25.3. Bezpośrednio po spotkaniu (do piętnastu minut po jego zakończeniu) sędzia wysyła sms'a
z

wynikiem

zawodów

oraz

wypełnia

sprawozdanie

elektroniczne

na

portalu

epmfutsalekstraklasa.pl
25.4. Nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia meczu sędzia ma obowiązek wypełnić
sprawozdanie w systemie Extranet PZPN.
25.4.1. W sytuacji rozgrywania kolejek ligowych systemem sobota/niedziela – środa –
sobota/niedziela, sędzia jest zobowiązany wypełnić formularz Sprawozdania Sędziego z
zawodów w systemie Extranet PZPN niezwłocznie po zakończeniu spotkania.
25.5. Sędzia jest zobowiązany do zachowania kopii sprawozdania meczowego przez okres
30 dni od jego zakończenia.
25.6. W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo jak to możliwe wszelkie incydenty przed,
w trakcie i po meczu takie jak:
a/ niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką,
b/ niesportowe zachowanie pracowników Klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje

na

meczu z ramienia Klubów,
c/ inne incydenty.
25.7. Decyzje podejmowane przez sędziego dotyczące oceny faktów związanych

z

grą są ostateczne i nie mogą być zmienione.

Art. 26. Sprawozdanie sędziowskie.

26.1. Na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn zobowiązani są do wręczenia
sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład zawodników oraz wykaz osób
uprawnionych do przebywania na ławce dla zawodników rezerwowych, wypełnionego uprzednio
w systemie Extranet PZPN.

26.1.1. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie
podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.
26.2. Sędzia ma obowiązek sprawdzić przed meczem czy kierownik drużyny bądź trener
własnoręcznym podpisem potwierdzili posiadanie ważnych i aktualnych badań lekarskich przez
wszystkich zawodników wpisanych do sprawozdania sędziowskiego.
a/ w przypadku braku podpisu – sędzia nie dopuszcza do rozpoczęcia meczu i wzywa kierownika
bądź trenera do złożenia podpisu w jego obecności.
26.3. Niezależnie od powyższych postanowień, na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów
kierownicy drużyn zobowiązani są do prawidłowego wypełnienia Elektronicznego Protokołu
Meczowego.
26.4. Jeśli sprawozdanie jest niekompletne lub nie jest zwrócone w odpowiednim czasie, sprawa
zostanie przekazana Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. do rozpatrzenia.
26.5. Po wypełnieniu sprawozdania przez oba Kluby i oddaniu ich sędziemu, a przed
rozpoczęciem meczu, obowiązują następujące zasady:
a/ jeśli któryś z zawodników wpisanych w pierwszej piątki nie może z jakichkolwiek przyczyn
uczestniczyć w meczu, może być zastąpiony przez jednego z rezerwowych. Takie zastąpienie nie
pomniejszy liczby zawodników rezerwowych. Zawodnik ten ma prawo być na ławce rezerwowych
i wejść na boisko w późniejszej fazie gry,
b/ jeśli któryś z dziewięciu rezerwowych wpisanych w sprawozdaniu sędziego nie może

z

jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć w meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika,
czyli zmniejsza to liczbę rezerwowych,
c/ jeśli bramkarz wpisany do sprawozdania sędziego nie może z jakichkolwiek przyczyn
uczestniczyć w meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie wymienionego
wcześniej w sprawozdaniu sędziego.

INNE POSTANOWIENIA
Art. 27. Uroczystości dodatkowe.

27.1. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości planowane przed meczem lub w jego przerwie
wymagają wcześniejszego uzgodnienia z Komisją Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.

Art. 28. Procedura powitania.

28.1. Zawodnicy obydwu drużyn witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po
zakończeniu procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem meczu.
28.1.1. Drużyna gości wita się najpierw z sędziami, a następnie przechodząc wzdłuż wita
się z zawodnikami zespołu – gospodarza.
28.2. Po losowaniu stron sędziowie schodzą do przecięcia linii środkowej z linią boczną, do
którego podchodzą trenerzy i witają się ze sobą.
28.2.1. Po zakończeniu procedury sędziowie odbiegają na swoje pozycje.
28.3. W przypadku przeprowadzania rozgrywek w okresie pandemii, Futsal Ekstraklasa
Sp. z o. o. może określić odrębną procedurę powitania.

Art. 29. Osoby upoważnione do zasiadania na ławkach rezerwowych.

29.1. W Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy na ławce rezerwowych, poza nie więcej
niż 9 zawodnikami rezerwowymi wpisanymi do protokołu, może przebywać trener pierwszego
zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których mowa we właściwych
przepisach licencyjnych oraz 6 oficjalnych przedstawicieli klubowych, spośród osób pełniących
następujące funkcje:
a/ asystent trenera pierwszego zespołu, posiadający licencję oraz spełniający wymogi, o których
mowa we właściwych przepisach licencyjnych,
b/ lekarz,
c/ trener bramkarzy,
d/ trener przygotowania fizycznego,
e/ drugi asystent trenera,
f/ kierownik drużyny,
g/ fizjoterapeuta, posiadający odpowiednie uprawnienia,
h/ masażysta,
i/ drugi masażysta.
29.2. Imiona i nazwiska wszystkich osób, przebywających na ławce rezerwowych muszą znaleźć
się w sprawozdaniu sędziego lub w arkuszu dodatkowym.
a/ do weryfikacji tożsamości i uprawnień wskazanych osób do pełnienia określonej funkcji
upoważnieni są delegat meczowy i/lub sędzia techniczny zawodów.
29.3. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać.

29.3.1. Na przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym
miejscu mogą to robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie,
29.3.2. Na rozgrzewce może uczestniczyć także jeden z trenerów, o ile jest wpisany do protokołu
meczowego.
29.4. Palenie papierosów elektronicznych w strefie technicznej jest zabronione i stanowi
naruszenie niniejszego Regulaminu.

Art. 30. Dokończenie zawodów.

30.1. Jeżeli mecz nie odbędzie się lub zostanie przerwany przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i niedokończony z jakichkolwiek przyczyn niezależnych

od

organizatora meczu, obu Klubów, ich piłkarzy oraz kibiców - wówczas mecz to należy dokończyć
(gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym
możliwym terminie.
30.2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest,

co

do zasady, Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o..
30.3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, ponosi gospodarz spotkania.
30.4. W przypadku podjęcia przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. decyzji o rozegraniu
w nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym
terminie z przyczyn określonych w pkt. 30.1, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie
stosuje się wszystkie zasady określone przepisami Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i PZPN.
30.5. W przypadku podjęcia przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. decyzji o
dokończeniu zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry - zawody
dokańczane w nowym terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a/ Gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem
wyniku i fauli akumulowanych uzyskanych do momentu przerwania zawodów.
b/ Zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem
wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych.
30.6. W zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni

do

gry w danym Klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
a/ którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej
kartki,
b/ którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikami Klubu, w którego barwach
występują w chwili dokańczania zawodów,
c/ którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn. Zawodnik, który od początku

rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek powodujących obowiązek
odbycia kary dyskwalifikacji lub na którego nałożono obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji

z

innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.

Art. 31. Trenerzy

31.1. Zespoły Futsal Ekstraklasy mogą prowadzić trenerzy posiadający uprawnienia określone
w Uchwale nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej z
późniejszymi zmianami w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów
uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej z późniejszymi zmianami.
31.2. Naruszenie postanowień pkt. 31.1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych,
określonych w Uchwale nr IV/63 z dnia 20 kwietnia 2017 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej z późniejszymi zmianami w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia
zespołów uczestniczących w rozgrywkach piłki nożnej z późniejszymi zmianami.

Art. 32. Stroje oraz liczba zawodników w protokole sędziowskim.

32.1. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników wyglądają następująco:
a/ drużynie gospodarzy zawodów należy umożliwić grę przed własną widownią w barwach
klubowych. W tym celu gospodarz zawodów w zawiadomieniu o miejscu i terminie zawodów
powinien poinformować przeciwnika o strojach w jakich zamierza wystąpić,
b/ jeżeli zawodnicy mają przystąpić do zawodów w ubiorach tego samego lub podobnego koloru,
drużyna gospodarzy ma obowiązek, na polecenie sędziego zmienić ubiór,
c/ jeżeli kolor koszulki bramkarza nie kontrastuje z kolorami koszulek zawodników drużyn, zmiany
koszulki musi dokonać bramkarz. Przepis ten dotyczy również sędziego, któremu gospodarz
zawodów powinien dostarczyć czystą i świeżą koszulkę odmiennej barwy,
d/ obowiązkowe jest posiadanie przez wszystkich zawodników biorących udział w grze
ochraniaczy na golenie.
32.2. Zawodnicy występujący w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy muszą mieć
przydzielone stałe numery od 1 do 99, obowiązujące na cały dany sezon rozgrywkowy.
32.3. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych
w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zatwierdzony przez Zarząd Futsal Ekstraklasy
Sp. z o. o.
32.4. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do protokołów sędziowskich,
32.4.1. Pierwszych pięciu zawodników wpisanych do protokołu rozpoczyna zawody, pozostali
zawodnicy są zawodnikami rezerwowymi,

32.4.2. Zawodnicy muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole
sędziowskim.
32.5. Kluby zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy)
na każdy mecz.
32.6. W meczu o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy może być wpisanych do sprawozdania
sędziowskiego oraz występować równocześnie na boisku 2 (dwóch) zawodników –
cudzoziemców spoza obszaru Unii Europejskiej.
32.7.W meczu o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, do protokołu zawierającego skład drużyny
musi być wpisanych przynajmniej 2 (dwóch) zawodników młodzieżowych.
a/ przyjmuje się, iż zawodnikiem młodzieżowym jest zawodnik posiadający obywatelstwo
polskie, który w roku kalendarzowym, w którym następuje zakończenie sezonu
rozgrywkowego kończy 21 rok życia oraz zawodnik młodszy, tj. w sezonie 2022/2023
zawodnik urodzony w 2002 roku oraz zawodnik młodszy, a w sezonie 2023/2024 zawodnik
urodzony w 2003 roku oraz zawodnik młodszy itd.,
b/ w protokole zawodów nazwiska zawodników młodzieżowych winny być zaznaczone
literką „M”,
c/ w przypadku braku zawodnika młodzieżowego w kadrze meczowej z jakiejkolwiek
przyczyny, liczba zawodników rezerwowych w protokole zostanie pomniejszona o
odpowiednią liczbę brakujących młodzieżowców.

Art.33. Media

33.1. Nie jest dozwolone przeprowadzanie wywiadów przed, w trakcie oraz po meczu na polu gry.
33.1.1. Przedstawiciel Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. lub organizatora meczu może wyznaczyć
miejsce do przeprowadzania krótkich wywiadów.
33.1.2. Takie wywiady mogą być przeprowadzane we wskazanym miejscu przed meczem,
po zakończeniu pierwszej połowy oraz po zakończeniu meczu.
33.1.3. Żaden przedstawiciel mediów nie może wchodzić na pole gry przed, w trakcie i po meczu,
za wyjątkiem operatorów ręcznych kamer filmujących obie drużyny wskazanych przez Futsal
Ekstraklasę Sp. z o. o. lub podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy ,
33.1.4. Nie zezwala się na obecność kamer w korytarzach i szatniach zawodników, za wyjątkiem
podmiotów wskazanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. lub podmiotu posiadającego licencję
głównego nadawcy,
33.1.5. Jedynie określona liczba fotoreporterów, operatorów kamer i obsługi produkcji telewizyjnej
może pracować w strefie pomiędzy boiskiem a miejscami dla widzów – wszyscy muszą mieć

oznakowanie zgodne z wytycznymi Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz akredytacje do wstępu na
boisko.
33.2. Wywiady w strefach wskazanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. lub organizatora
zawodów oraz konferencje prasowe, muszą być przeprowadzane wyłącznie na tle ścianek
sponsorskich.
33.3. Nie później niż 15 minut po zakończeniu meczu odbywa się konferencja prasowa lub
wywiady.
33.3.1. Główni trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn

są

zobowiązani do wzięcia udziału w konferencji lub wywiadu.
33.3.2. Klub będący gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie
infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej.
33.4. Po zakończeniu meczu akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni

są

do przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy
boiskiem (poza polem gry) a szatniami dla zawodników.
33.4.1. Strefa mieszana musi być dostępna wyłącznie dla trenerów, zawodników oraz
przedstawicieli mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów.
33.5. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy
przyznawane są przez Klub – gospodarza meczu.
33.5.1. Ograniczona i odpowiednio oznakowana liczba fotoreporterów oraz obsługi TV może
przebywać poza polem gry a trybunami, jednakże tylko i wyłącznie w strefie wyznaczonej przez
Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o..
33.5.2. Żadna z osób przebywających na płycie boiska poza polem gry nie może zasłaniać
jakichkolwiek materiałów reklamowych, a w szczególności znajdować się przed pierwszym
rzędem reklam.
33.6. Akredytacje dla redakcji internetowych mogą być przyznawane tylko pod warunkiem,
iż przedstawiciele takich redakcji nie będą przekazywać na żywo materiału dźwiękowego

i/lub

wizualnego (dotyczy to także konferencji prasowej oraz wywiadów w strefie mieszanej), zaś ich
relacja ograniczy się wyłącznie do wersji tekstowej.
a/ zdjęcia, zrobione przez akredytowanych fotografów, mogą być publikowane na stronach www
tylko jako nieruchome obrazy, zaś nigdy jako filmy lub quasi-video streaming.
33.7. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest uprawniona do kontrolowania dostępu przedstawicieli
mediów na obiekcie podczas Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy i może zabronić
wstępu nieakredytowanemu reporterowi telewizyjnemu, radiowemu lub internetowemu, a także
nieuprawnionym stacjom telewizyjnym lub radiowym i innym nieakredytowanym przedstawicielom
mediów.
33.8. Zasady zachowania przedstawicieli mediów:

a/ pole gry - rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki
sposób, aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów a na polu gry nie mogą
znajdować się kamery, kable i obsługa produkcji telewizyjnej,
b/ sędziowie, zawodnicy i trenerzy - przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden sposób
zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom,
c/ publiczność - przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności
publiczności a kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób, który
mógłby powodować niebezpieczne zachowania,
d/ wywiady - media muszą respektować potrzeby zawodników, trenerów i mogą

być

przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich,
e/ inne media - wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli
innych redakcji,
f/ oznakowania - przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki z oznaczeniem
„FOTO” lub „MEDIA” i nie mogą nosić jakichkolwiek emblematów, szalików, koszulek, z których
wynikałoby

sympatyzowanie

którejkolwiek

z

drużyn

uczestniczących

w

rozgrywkach

organizowanych przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.

ZAŁĄCZNIKI DO REGULAMINÓW
Art. 34. Prawa i załączniki medialne, marketingowe, zasady regulujące pracę
mediów na stadionach oraz warunki techniczno – produkcyjne.

34.1. Regulamin Strojów Meczowych o mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
34.2. Upoważnia się Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. do zatwierdzania odrębnie na dany
sezon dodatkowych załączników, niezbędnych do prawidłowej realizacji porozumień lub umów,
wiążących Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o.

PRAWA ZASTRZEŻONE
Art. 35. Prawa medialne, intelektualne i inne

35.1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy
określają odrębne przepisy PZPN oraz Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.
35.2. Klub nie przestrzegający przepisów Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i/lub PZPN nie może
uczestniczyć w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy.
35.3. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych
dotyczących Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, takich jak obecne i przyszłe prawa do
nazwy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o., Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, logo, znaków,
pucharu itd. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o.
35.4. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów meczów Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal
Ekstraklasy stanowią własność Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.
35.4.1. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal
Ekstraklasy Sp. z o. o.
35.5. Futsal Ekstraklasie Sp. z o. o. w dowolnym momencie przysługuje prawo do zmiany nazwy
Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy poprzez uwzględnienie nazwy Sponsora
Tytularnego rozgrywek lub produktu przez niego wskazanego, bez konieczności zmiany
niniejszego Regulaminu oraz prawo do uwzględnienia nazwy Sponsora Tytularnego Rozgrywek
o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy lub produktu przez niego wskazanego w tekście Regulaminu.
35.6. Futsal Ekstraklasie Sp. z o. o., jako podmiotowi organizującemu, prowadzącemu

i

nadzorującemu Rozgrywki o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, przysługują wszelkie prawa
niemajątkowe i majątkowe dotyczące tych rozgrywek i odbywających się w ich ramach meczów,
w tym w szczególności prawa komercyjne, prawa reklamowe, prawa marketingowe i prawa
telewizyjne (medialne), realizowane za pośrednictwem dostępnych środków audiowizualnych,
radiowych, dźwiękowych, internetu i wszelkich innych istniejących obecnie oraz w przyszłości
środków technicznych.
35.7. Upoważnia się Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. do opracowania wytycznych dot. uprawnień
sponsorów Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy, uprawnień Futsal Ekstraklasy

Sp.

z o. o. oraz praw i obowiązków Klubów w zakresie praw marketingowych.

Art. 36. Prawo użycia materiału fotograficznego oraz audio- i wizualnego.

36.1. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio

-

wizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli Klubów, jak też i nazw
Klubów, emblematów oraz koszulek meczowych dla komercyjnych i niekomercyjnych celów

w

ramach organizacji meczów Rozgrywek o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy oraz prowadzenia
działalności przez Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o..
a/ na żądanie, Kluby muszą wyposażyć Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. – bez dodatkowej opłaty –
we właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację.
b/ Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest upoważniona do sporządzenia fotograficznego, audio

-

i wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom celem publikacji.
36.2. Futsal Ekstraklasie Sp. z o. o. przysługuje prawo do wykorzystywania w celach
promocyjnych (komercyjnych i niekomercyjnych) fotografii i nagrań video obejmujących
wizerunek zawodników w stroju klubowym i trenerów oraz fotografii i nagrań video drużyny w
strojach klubowych
36.3. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzania transmisji z meczów określają
odrębne przepisy Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. oraz umowy zawarte z nadawcami.
36.4. Inne podmioty niż te, o których mowa w pkt. 36.3. nie są upoważnione do przeprowadzania
jakiejkolwiek transmisji telewizyjnej czy rejestrowania i odtwarzania obrazu ze spotkań o
mistrzostwo Futsal Ekstraklasy bez uzyskania zgody Zarządu Futsal Ekstraklasy
Sp. z o. o..
36.5. Klub, będący gospodarzem meczu może przeprowadzać z niego transmisje na dużych
ekranach wewnątrz hali z zachowaniem następujących zasad:
a/ w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
powtórek,
b/ w trakcie jego trwania, w przerwie i bezpośrednio po jego zakończeniu nie może pokazywać
jakichkolwiek materiałów filmowych mogących podburzyć publiczność lub sprzecznych

z

zasadami fair-play,
36.6. Klub występujący w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązany jest
do przesłania materiału (skrót meczu oraz zapis wywiadów lub konferencji prasowej) na wskazany
przez Futsal Ekstraklasę serwer w nieprzekraczalnym terminie tj. maksymalnie do 24 godzin po
zakończonych zawodach, chyba że Zarząd Futsal Ekstraklasy postanowi inaczej.
36.6.1. Klub występujący w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy uprawniony jest do
publikowania wyprodukowanego magazynu Futsal Ekstraklasy na witrynach klubowych i w
klubowych social media.
36.7. Klub występujący w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązany jest
do realizowania wymogów parametrów technicznych oraz ustawień kamery zgodne

z

wymaganiami przesłanymi przez producenta magazynu, dostarczenie logotypów Klubów

w

formacie wektorowym na potrzeby realizacji magazynu i działań marketingowych Futsal
Ekstraklasy.

36.8. Klub występujący w Rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy zobowiązany jest
do zawarcia z zawodnikami postanowienia o następującej treści:
a/ "Zawodnik wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie wizerunku zawodnika i jego danych
osobowych przez Klub oraz Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., w celach reklamowych oraz
marketingowych, również w sposób umożliwiający marketingowe wykorzystywanie jego
wizerunku w związku z rozgrywkami prowadzonymi przez Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., PZPN
lub inne uprawnione podmioty, na wszelkich polach eksploatacji właściwych dla realizacji

ww.

celów, bez ograniczeń terytorialnych i czasowych, za pośrednictwem dowolnego medium,
b/ przeniesienie niniejszego zezwolenia na osobę trzecią nie wymaga zgody zawodnika,
c/ niniejsze zgody są dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
d/ odwołanie zgody przed upływem okresu obowiązywania umowy stanowi rażące naruszenie
obowiązków regulaminowych."

PRZEPISY KOŃCOWE
Art. 37. Prawo interpretacji

37.1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy
uwzględnieniu stanowiska Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.

Art. 38. Obowiązywanie

38.1. Niniejszy regulamin obowiązuje na sezon 2022/23 i lata następne.

Art. 39. Data zatwierdzenia

39.1. Na wniosek Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. regulamin niniejszy został zatwierdzony
na posiedzeniu Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 13 czerwca 2022 roku .
39.2. Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Prezes PZPN Cezary Kulesza

REGULAMIN STROJÓW MECZOWYCH
W ROZGRYWKACH O MISTRZOSTWO
FUTSAL EKSTRAKLASY NA SEZON
2022/2023 I LATA NASTĘPNE

I. Podstawowe zasady
1) Zakres zastosowania

1. Niniejsze przepisy mają zastosowanie dla wszystkich Klubów uczestniczących w
rozgrywkach prowadzonych przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o., chyba, że z
odrębnych przepisów Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. wynika inaczej.
2. Niniejsze przepisy dotyczą wymogów wyglądu koszulek, spodenek, getrów, używanych
podczas meczów w ramach rozgrywek prowadzonych przez Komisję Ligi Futsal
Ekstraklasa

Sp. z o. o., zwanych dalej „strojami”. Pozostałe elementy stroju jak buty

halowe czy rękawice bramkarskie nie są objęte niniejszymi przepisami, chyba, że z treści
niniejszego regulaminu wynika inaczej.
3. Wymogi wyglądu strojów zawodników powinny być zachowane w dniu zawodów od
momentu wejścia zawodników na płytę boiska do czasu zejścia z niej.
4. Integralną częścią Regulaminu Strojów Meczowych jest przedstawiona poniżej grafika
stanowiąca załącznik do regulaminu - oznakowanie strojów meczowych.

2) Zasada obowiązująca

Używanie jakiegokolwiek innego stroju podczas rozgrywek, o których mowa w punkcie 1,
nie dopuszczonego wyraźnie przez przepisy niniejszego regulaminu jest zabronione.

3) Procedura zatwierdzająca

2. Stroje używane w rozgrywkach prowadzonych przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa
Sp. z o. o. muszą być zatwierdzone przez Zarząd Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. drogą
elektroniczną.
3. Wyłącznie Zarząd Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest upoważniona do akceptacji strojów
meczowych w rozgrywkach organizowanych przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa
Sp. z o. o.
4. Producent/dostawca strojów/Klub w każdej chwili może dostarczyć do wcześniejszej
akceptacji inny, dodatkowy sprzęt do rozgrywek prowadzonych przez Komisję Ligi Futsal
Ekstraklasa Sp. z o. o. Decyzja podjęta w takich przypadkach o dopuszczeniu sprzętu do
rozgrywek nie zwalnia Klubów z obowiązku stosowania się do zatwierdzonej procedury.
5. Klub nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem sezonu musi dostarczyć drogą elektroniczną
do akceptacji Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. grafikę kompletnego zestawu,
składającego się z następujących elementów:
a) strój pierwszego wyboru (koszulka, spodenki, getry), w tym strój bramkarski,
b) strój drugiego wyboru – wyjazdowy/ rezerwowy (koszulka, spodenki, getry), w tym strój
bramkarski.
c) jeżeli klub posiada trzeci komplet strojów - strój trzeciego wyboru (koszulka, spodenki,
getry), w tym strój bramkarski
6. Decyzja o dopuszczeniu i zatwierdzeniu bądź niedopuszczeniu i niezatwierdzeniu stroju,
będzie podejmowana przez Zarząd Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. na zasadach określonych
w niniejszym regulaminie.
7. Decyzja o dopuszczeniu i zatwierdzeniu strojów do rozgrywek prowadzonych przez
Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. jest ostateczna, a Kluby będą zobowiązane
do jej stosowania w sposób określony przez Zarząd Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. Będzie
ona komunikowana Klubowi na piśmie i będzie ważna podczas danego sezonu.
8. Użycie niezaakceptowanych i niezatwierdzonych strojów stanowi poważne naruszenie
regulaminowe i podlega karze dyscyplinarnej zgodnie z Regulaminem Dyscyplinarnym
PZPN.

II. Kolory, numer i nazwiska zawodników
4) Kolory

1. Stroje zawodników (koszulki, spodenki, getry) nie mogą składać się z więcej niż trzech
kolorów, z zastrzeżeniem punktu 2. Jeśli na strojach są użyte trzy kolory, jeden z nich musi
być wyraźnie dominujący na powierzchni koszulek i odpowiednio na powierzchni spodenek.
Pozostałe dwa kolory muszą wyraźnie być podrzędnymi kolorami.
2. Czwarty kolor jest dozwolony jako kolor dekoracyjny i powinien być odpowiednikiem koloru
użytego w literach, cyfrach lub jest jednym z oficjalnych kolorów klubu. Powinien pokrywać
bardzo małą powierzchnię stroju i powinien być użyty wyłącznie dla celów i potrzeb
dekoracyjnych. Czwarty, dekoracyjny kolor nie może stać się kolorem dominującym i osiągnąć
efektu wyróżniającego na stroju.
3. Kolor dominujący powinien być wyraźnie widoczny zarówno w przedniej jak i tylnej części
strojów meczowych zawodników.
4. Stroje pierwszego i drugiego wyboru (rezerwowe) muszą być wizualnie różne i kontrastujące
ze sobą.
5. Jako drużyna gospodarzy, zawodnicy powinni co do zasady występować w oficjalnych
strojach pierwszego wyboru zaakceptowanych przez Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. i
rozesłanych do wiadomości wszystkich klubów uczestniczących w rozgrywkach.
6. Co do zasady, drużyna gospodarzy występuje w stroju pierwszego wyboru (podstawowym),
jeśli jednak sędzia zadecyduje, że kolory strojów dwóch grających drużyn są zbyt podobne i
mogą spowodować konflikt strojów, drużyna gospodarzy musi założyć strój rezerwowy
(drugiego wyboru), jednakże dopiero w sytuacji, gdy obydwa komplety strojów (pierwszego i
drugiego wyboru) drużyny gości pozostają w konflikcie

ze strojem pierwszego wyboru

(podstawowym) drużyny gospodarzy.
7. Celem umożliwienia klubom stosowania jako gospodarzom stroju pierwszego wyboru oraz
mając na względzie unikanie sytuacji, w której może dochodzić do konfliktu strojów, Kluby
zobowiązane są zgłaszać wszelkie uwagi o potencjalnych konfliktach strojów do Komisji Ligi
Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. przed rozpoczęciem sezonu.
8. Wyłącznie w przypadku, gdy nie powoduje to konfliktu oraz konieczności użycia przez
gospodarza zawodów strojów drugiego wyboru dopuszcza się użycie strojów pierwszego
wyboru przez drużynę grającą na wyjeździe.

5) Numery zawodników

1. Identyfikacja zawodnika musi być możliwa dzięki umieszczeniu na tylnej części koszulki
oraz przedniej części spodenek numeru zawodnika.
2. Numer (od 1 do 99) musi pojawić się na tylnej części koszulki. Wielkość numeru powinna
wynosić pomiędzy 25-30 cm wysokości, numer musi być czytelny i usytuowany centralnie
na tylnej części koszulki.
3. Numer musi pojawić się na przedniej części spodenek, na którejkolwiek z nogawek
w dowolnym miejscu. Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. rekomenduje umieszczenie numeru
na prawej nogawce. Wielkość tego numeru musi wynosić pomiędzy 10-12 cm wysokości.
4. Kolor numerów musi być wyraźnie zauważalny i różniący się od koloru strojów
zawodników, musi również pozostawać w kontraście lub pojawić się na jednobarwnym
podkładzie, kontrastowo z kolorem koszulki.
5. W przypadku zafarbowania numeru lub zniszczenia elementu koszulki (numer, naszywka
sponsora) w procesie użytkowania lub prania, koszulka podlega wymianie i nie może być
użyta w rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.
6. Numer musi być jednobarwny. Dla uzyskania lepszej widoczności numeru, może

być on otoczony linią o szerokości nie większej niż 0,5 cm. Zaleca się aby numery były
wolne od znaków producenta, reklam sponsora.
6) Nazwiska zawodników
1. Zawodnicy muszą być identyfikowani poprzez umieszczenie ich nazwisk na tylnej części
koszulek.
2. Dozwolone jest użycie zamiast nazwisk imion lub pseudonimów w przypadku zawodników
zagranicznych.
3. Nazwisko/imię/pseudonim zawodnika na koszulce musi być zgodne z danymi
zamieszczonymi na oficjalnej liście zawodników zgłoszonej do Futsal Ekstraklasy
Sp. z o. o.
4. Nazwisko musi być umieszczone na tylnej części koszulki bezpośrednio nad numerem.
Strefa ochronna pomiędzy nazwiskiem a numerem powinna wynosić 3-5 cm.
5. Dopuszczalna jest następująca wysokość liter: 5,5-7,5 cm.
6. Nazwisko musi być napisane literami drukowanymi.
7. Dla uzyskania lepszej widoczności, litery mogą być otoczone linią o szerokości nie
większej niż 0,5 cm.

8. Nazwiska zawodników muszą być wyraźnie odróżnialne od koloru stroju i muszą
pozostawać w kontraście z kolorem koszulek.
9. Użyte litery muszą być jednobarwne, przy czym nazwiska i numery muszą być
jednakowego koloru. Muszą być one wolne od znaków producenta, reklam sponsora,
wzorów i innych elementów.

III. Symbole identyfikacji Klubu
7) Rodzaje

1. Klub może używać następujących rodzajów identyfikacji na strojach meczowych:
a) herb klubu lub emblemat Klubu,
b) nazwa lub hasło Klubu,
c) gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych tytułów mistrzowskich,
2. Żadne z umieszczonych na strojach rodzajów identyfikacji nie mogą stykać się wzajemnie
lub z innymi elementami pojawiającymi się na stroju (numer, litery, symbol). Strefa
ochronna powinna stanowić minimum 10% długości danego boku użytego znaku, chyba
że odrębne przepisy stanowią inaczej.
3. Każdy rodzaj identyfikacji klubu musi być wolny od znaków producenta, reklam sponsora,
wzorów i innych elementów.

8) Herb klubu lub Emblemat klubu

1. Herb lub emblemat Klubu może pojawić się tylko w jednym miejscu na przedniej części
koszulki oraz w jednym, miejscu na spodenkach, na przedniej stronie nogawki.
2. Nie ma żadnych ograniczeń co do kształtu herbu lub emblematu Klubu.
3. Rozmiar i usytuowanie herbu lub emblematu Klubu jest dopuszczalne w następujący
sposób:
a. na koszulkach: max 50 cm², na przedniej części koszulki w lewym górnym rogu, powyżej
wszelkich symboli i znaków sponsorów (nie dotyczy to logo głównego sponsora rozgrywek, o
czym mowa poniżej),
b. na spodenkach: max 50 cm², na przedniej stronie nogawki.

9) Nazwa lub hasło Klubu

1. Nazwa lub hasło Klubu może pojawić się na wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
kołnierzyka. Litery nie mogą wówczas przekraczać 2 cm wysokości.
2. Nazwa lub hasło Klubu może pojawić się na getrach.
Litery nie mogą wówczas przekraczać 2 cm wysokości.
10) Gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych tytułów mistrzowskich

1. Gwiazdki symbolizujące liczbę wywalczonych tytułów mistrzowskich mogą pojawić się
tylko w jednym miejscu na przedniej części koszulki.
2. Rozmiar i usytuowanie gwiazdek jest dopuszczalne w następujący sposób: max 2 cm²,
na przedniej części koszulki, na wysokości klatki piersiowej nad emblematem, herbem
lub znakiem Klubu.
3. Dopuszczalne jest stosowanie następujących gwiazdek:
a) złota – symbolizująca wywalczenie 10 lub więcej tytułów Mistrza Polski,
b) srebrna – symbolizująca wywalczenie od 5 do 9 tytułów Mistrza Polski,
c) biała – symbolizująca wywalczenie od 1 do 4 tytułów Mistrza Polski.

IV. Reklamy sponsora
11) Zasada obowiązująca

Reklamy sponsorskie mogą być umieszczone we wszystkich rozgrywkach prowadzonych
przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o.

12) Reklamowe ograniczenia

1. Reklamy wszystkich produktów są dozwolone z wyjątkiem tych, które są zakazane przez
prawo powszechne. Zakazane są również wszelkie polityczne, religijne lub rasistowskie
hasła oraz wszelkie inne, uznane powszechnie za obraźliwe.
2. Kluby muszą uzyskać pisemną zgodę Zarządu Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o. na
zamieszczenie reklamy sponsora. Co do zasady zgoda taka jest wydawana razem z
akceptacją strojów meczowych.

13) Liczba sponsorów na strojach meczowych

1. W rozgrywkach o Mistrzostwo Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. Klub może reklamować
na strojach swoich sponsorów zgodnie z niniejszymi przepisami.
2. Na strojach meczowych może również widnieć nazwa lub logo producenta/dostawcy tych
strojów.

14) Usytuowanie reklamy sponsorów Klubu na koszulce

1. Klub może reklamować sponsorów Klubu podczas wszystkich meczów sezonu.
2. Dopuszczalna jest zmiana sponsora Klubu w trakcie trwania sezonu rozgrywek.
3. Użycie reklamy po zmianie sponsora lub zamieszczenie reklamy dodatkowego sponsora

jest dopuszczalne tylko za zgodą Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o. Klub powinien
wystąpić z pisemną prośbą o zmianę lub dodanie sponsora przynajmniej na 7 dni
roboczych przed meczem, w którym Klub będzie występować z nowym sponsorem. Do
pisemnej prośby należy dołączyć grafikę kompletu strojów w rozumieniu Art. 3 pkt 3
niniejszego Regulaminu.

15) Zagospodarowanie powierzchni przodu koszulki
1. Ustala się strefę ochronną na przedniej części koszulki, która musi zawierać:
a) lewa pierś: herb lub emblemat klubu – do 50 cm²,
b) środek: centralne miejsce dla tytularnego sponsora rozgrywek o wymiarach 8 cm x 5 cm,
c) prawa pierś: miejsce dla producenta/dostawcy stroju w wymiarach wynikających z
kontraktu może być w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmienione na prośbę
Klubu za pisemną zgodą Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.
d) reklamy sponsorów klubu, dopuszczalne są w miejscach przedstawionych na wizualizacji

16) Zagospodarowanie powierzchni tyłu koszulki

1. Przy zagospodarowaniu tylnej części powierzchni koszulki obowiązuje następująca
zasada z zachowaniem kolejności:
a) nazwisko (zgodnie z przepisami artykułu 6),
b) numer (zgodnie z przepisami artykułu 5),
c) pole sponsorskie

17) Zagospodarowanie powierzchni obu rękawów koszulek

1. Lewy rękaw:
a) dopuszczalne jest umiejscowienie reklam sponsora Klubu.
b) reklama producenta/dostawcy stroju nie może zajmować powierzchni większej niż 64 cm².
2. Prawy rękaw:
a) logotypu Futsal Ekstraklasy sp. z o. o. zgodnie z dostarczonym przez Spółkę wzorem.
Logo o wymiarach nie mniejszych niż 84 mm X 48 mm.
W przypadku bluz bramkarskich oraz koszulek z długim rękawem logo należy umieścić
maksymalnie 10 cm i nie mniej niż 5 cm powyżej łokcia.
b) reklama producenta/dostawcy stroju powinna być zamieszczona zgodnie z licencyjnymi
przepisami sponsora, jednakże reklama nie może zajmować powierzchni większej
niż 64 cm²,
c) inny logotyp sponsora ogłoszony przez Zarząd Futsal Ekstraklasę Sp. z o. o. o powierzchni
18 cm².

18) Zagospodarowanie powierzchni spodenek

1. Dopuszczalne jest umiejscowienie reklamy sponsora na nogawce spodenek.
2. Dopuszczalne jest również wykorzystanie powierzchni na części pośladkowej spodenek.

19) Zagospodarowanie powierzchni getrów

1. Nie jest dopuszczalne użycie jakiejkolwiek reklamy sponsora na getrach.
2. Dopuszcza się tylko identyfikację producenta/ dostawcy strojów o powierzchni nie większej
niż 20 cm2 na każdej getrze oraz elementy związane indywidualnie z danym Klubem (np.
nawiązujące do jego historii, jak data założenia Klubu lub związane z nazwą Klubu), o
powierzchni 20 cm2.

20) Zagospodarowanie powierzchni butów halowych

1. Nie jest dopuszczalne umieszczenie jakiejkolwiek reklamy sponsora Klubu lub zawodnika
na butach piłkarskich.
2. Dopuszcza się tylko identyfikację producenta/dostawcy Strojów Meczowych.

21) Identyfikacja producentów/dostawców strojów meczowych

1. Producent jest firmą, która projektuje, produkuje (zgodnie z wymogami marki i licencji)
i sprzedaje produkty wraz ze swoim zarejestrowanym znakiem handlowym do użycia na
rynku sportowym.
2. Dystrybutorzy strojów nie są traktowani jako producenci.

22) Rodzaje identyfikacji producentów/dostawców strojów

1. Producenci mogą używać zarejestrowanych znaków handlowych na koszulkach i
spodenkach meczowych na zasadach określonych postanowieniami niniejszego
regulaminu.
2. Zarejestrowany znak handlowy musi być zgodny ze wszystkimi innymi znakami
zarejestrowanymi przez producenta, niezależnie czy jest użyty jako nazwa, logo, linia
produktu, obrazowe logo czy wyraz.
3. Rodzaje identyfikacji producentów/dostawców strojów nie mogą stykać się z innymi
elementami (emblemat, numer, litera etc.) na stroju meczowym. Strefa ochronna powinna
stanowić minimum 10% długości danego boku użytego znaku, chyba że odrębne przepisy
stanowią inaczej.

23) Identyfikacja producentów/ dostawców strojów - usytuowanie i wymiary

1. Znaki producentów są dopuszczalne w następujących miejscach:
a) koszulki: znak producenta może być użyty na przedzie koszulki tylko raz z prawej strony
klatki piersiowej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę Klubu może
zostać zmienione za pisemną zgodą Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.
b) spodenki: znak producenta może być użyty na przedzie spodenek tylko raz na lewej
lub prawej nogawce. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na prośbę Klubu może
zostać zmienione za pisemną zgodą Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.
c) lewy rękaw zgodnie z punktem 17 pkt 1 b).
2. Rodzaje znaków producenta użyte w sposób, o którym mowa w punkcie 23.1. nie mogą
przekraczać następujących rozmiarów:
a) na koszulce: 20 cm²,
b) na spodenkach: 20 cm².

3. Na wszelkie odstępstwa od powyższej zasady Klub musi uzyskać pisemną zgodę Zarządu
Futsal Ekstraklasy Sp. z o. o.

24) Inne sposoby umieszczenia znaków producenta/dostawcy strojów

1. Zarejestrowany znak handlowy producenta/dostawcy strojów może być dodatkowo użyty
jednorazowo lub powtarzalnie na strojach w następujący sposób:
−

na koszulce: na pasku wzdłuż zewnętrznego bocznego szwa koszulki,

−

na spodenkach: na pasku wzdłuż bocznego szwa nogawki.

2. Pasek, na którym jest usytuowane jednokrotne lub powtórzone logo producenta/ dostawcy
strojów zgodnie z punktem 24 pkt 1. nie może przekraczać następujących szerokości:
a) na koszulce: 10 cm,
b) na spodenkach: 10 cm. 24 pkt 3. Logo, które pojawia się jednokrotnie lub w powtórzonej
formie, nie może przekraczać szerokości paska na którym się znajduje.

25) Metka jakości i etykieta

1. Metka jakości producenta może być umieszczona tylko w jednym miejscu – na przedniej
lub tylnej części lewej lub prawej strony koszulki i spodenek. Szczyt krawędzi metki jakości
i etykiety nie może być usytuowana wyżej niż 15 cm od dolnego szwa koszulki lub
spodenek i nie może być widoczna na koszulce, kiedy jest ona schowana do spodenek.
2. Druga, mniejsza etykieta jakości (metka, nalepka) nie może przekraczać 15 cm² i może
być umieszczona w następujący sposób:
a) w jednym miejscu na koszulce, gdziekolwiek indziej niż na kołnierzyku, klatce piersiowej,
rękawach,
b) w jednym miejscu na spodenkach, w dowolnym miejscu.
3. Na wewnętrznej stronie kołnierzyka, w miejscu gdzie łączy się on z główną częścią
koszulki, producent może umieścić rodzaj identyfikacji, o którym mowa w punkcie 23.1., w
formie metki lub wąskiej tasiemki. Ten rodzaj identyfikacji nie może być widoczny, kiedy
koszulka jest założona przez zawodnika. Zewnętrzna strona kołnierzyka (część, która jest
widoczna, gdy koszulka jest założona) musi być wolna od jakichkolwiek rodzajów
identyfikacji producenta.

26) Procedura pomiaru powierzchni reklamowych na strojach meczowych

1. Powierzchnie reklamowe będą obliczane będą poprzez użycie zwykłej matematycznej
formuły do wyliczania powierzchni figury geometrycznej.
2. Producent/dostawca strojów może dostarczyć do Zarządu Futsal Ekstraklasa Sp. z o. o.
konkretną propozycję obliczenia jego rodzaju identyfikacji.
3. Znak identyfikujący producenta/dostawcę strojów zdefiniowany w punkcie 23 pkt 1. będzie
obliczony jako kilka geometrycznych figur wówczas, kiedy dystans pomiędzy
poszczególnymi elementami będzie przekraczał 0.5 cm.

