
REGULAMIN ROZGRYWEK
SALLER LIGA FUTSALU

SEZON 2019/2020

Art. 1

1. W rozgrywkach Saller Liga Futsalu biorą udział zespoły według zgłoszeń w Dolnośląskim

Związku Piłki Nożnej. Dopuszcza się do rozgrywek inne drużyny, które spełnią wymagania

wynikające z powyższego regulamin. Liczbę drużyn oraz ewentualny podział zespołów na

grupy ustala Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Art. 2

1. Kluby uczestniczące w rozgrywkach Saller Liga Futsalu, zobowiązane są rozegrać mecze

zgodnie z obowiązującymi przepisami i niniejszym regulaminem.

2. Dolnośląski  Związek  Piłko  Nożnej  jest  upoważniony  do  użycia  fotograficznego  oraz

audiowizualnego materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i

nazw  klubów,  emblematów  oraz  koszulek  meczowych  dla  niekomercyjnych  celów  w

ramach  organizacji  meczów Saller  Liga  Futsalu.  Dolnośląski  Związek Piłki  Nożnej  jest

upoważniony do sporządzenia fotograficznego i audiowizualnego materiału, który może być

udostępniony mediom celem publikacji.

Art. 3

1. Rozgrywki Saller Liga Futsalu prowadzi Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

2. Rozgrywki Saller Liga Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez Dolnośląski

Związek Piłki Nożnej.

3. Kluby uczestniczące  w rozgrywkach  Saller  Liga  Futsalu  zobowiązane  są  do  posiadania

oficjalnego  adresu  poczty  elektronicznej,  za  pomocą  którego  prowadzona  jest

korespondencja z organem prowadzącym rozgrywki.

4. Sędziów do prowadzenia  Saller  Liga  Futsalu  wyznacza  Kolegium Sędziów Legnica  lub

upoważniona przez Kolegium osoba.



Art. 4

1. Zawody w ramach Saller Liga Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę

nożną – futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN.

2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:

a) przestrzegać Przepisów gry w piłkę nożną – futsal oraz innych regulaminów Polskiego

Związku Piłki Nożnej,

b) przestrzegać zasady fair play,

c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,

d)  postępować  zgodnie  z  Regulaminem  w  zakresie  bezpieczeństwa  podczas  rozgrywek

organizowanych przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Art. 5

1. Jeżeli  spotkanie nie odbędzie się  lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem

regulaminowego  czasu  gry  i  niedokończone  z  jakichkolwiek  przyczyn  niezależnych  od

organizatora  zawodów,  obu  klubów,  ich  piłkarzy  oraz  kibiców –  wówczas  spotkanie  to

należy dokończyć (gdy zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało

rozpoczęte) w najbliższym możliwym terminie.

2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniony jest co do

zasady organ prowadzący rozgrywki.

3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu z przyczyn określonych w ust. 1 ponosi

organizator.

4. W przypadku  podjęcia  przez  stosowny  organ  decyzji  o  rozegraniu  w  nowym  terminie

zawodów,  które  nie  mogły  zostać  rozegrane  w  pierwotnie  wyznaczonym  terminie  z

przyczyn określonych w ust. 1, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się

wszystkie zasady określone przepisami DZPN.

5. W  przypadku  podjęcia  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 uzyskanego do momentu przerwania zawodów,

b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem

wykluczeń dokonanych w zawodach przerwanych,

c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w



danym klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:

-  którzy  opuścili  boisko  w  trakcie  przerwanych  zawodów  z  związku  z  otrzymaniem

czerwonej kartki,

- którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach

występują w chwili dokańczania zawodów,

- którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości

kartek otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn.

d) 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. 6 

1. Zawodnik, który w czasie zawodów Saller Liga Futsalu otrzyma napomnienie (żółtą kartkę),

zostanie automatycznie ukarany:

a) przy trzecim napomnieniu – karą finansową w wysokości 25 zł,

b) przy czwartym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu,

c) przy szóstym napomnieniu – karą finansową w wysokości 50 zł,

d) przy siódmym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze jednego meczu,

e) przy dziewiątym napomnieniu – karą finansową w wysokości 100 zł,

f) przy dziesiątym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów,

g) przy każdym kolejnym napomnieniu – karą dyskwalifikacji w wymiarze dwóch meczów i

karą finansową w wysokości 100 zł.

2. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Dolnośląskiego

Związku  Piłki  Nożnej,  a  dowód  wniesienia  opłaty  niezwłocznie  należy  przesłać  do

organizatora.

3. 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. W tym wypadku Dolnośląski Związek

Piłki  Nożnej  jest  zobowiązany  do  powiadomienia  Klubu  o  fakcie  braku  uprawnienia

zawodnika do gry w kolejnych zawodach jako konsekwencji otrzymania żółtych kartek.

4. Zawody, które zostąły przerwane i  zweryfikowane jako walkower,  bierze się pod uwagę

przy zaliczaniu na poczet kar odbywanych przez ukaranych zawodników. Przepis ten ma



również  zastosowanie  w przypadku wycofania  drużyny i  weryfikowaniu  nierozegranych

spotkań jako walkowery.

5. Zawodnik ukarany karą finansową nie może występować w spotkaniach Saller Liga Futsalu

do czasu wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.

6. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach

Saller  Liga  Futsal,  zawodnik  zobowiązany  jest  do  odbycia  kary  bez  względu  na  fakt

występowania uprzednio w innym klubie.

Art. 7

1. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami jedno spotkanie.

2. Każde spotkanie składa się z dwóch połów. Każda z nich trwa 20 minut. 

3. Wszystkie spotkania rozgrywane są w Hali Widowiskowo-Sportowej w Chocianowie przy

ulicy Kasztanowej 5.

Art. 8

1. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego

wyniku:

- 3 punkty za zwycięstwo,

- 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),

- 0 punktów za spotkanie przegrane.

Art. 9

1. W rozgrywkach Saller Liga Futsalu kolejność zespołów ustala się według liczby zdobytych

punktów.

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym

miejscu decydują:

a) przy dwóch zespołach:

- liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami,

- przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach,

- przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,

- w przypadku, gdy dwoma zespołami o jednakowej liczbie punktów są zespoły zajmujące

pierwsze miejsce, stosuje się wyłącznie w/w zasady, a jeżeli one nie rozstrzygną kolejności



zarządza  się  rozegranie  dodatkowego  spotkania,  którego  termin  wyznacza  organ

prowadzący rozgrywki.

b) przy więcej niż dwóch zespołach:

- liczba zdobytych punktów w spotkaniach pomiędzy tymi drużynami,

-  przy  równej  liczbie  punktów  korzystniejsza  różnica  między  zdobytymi  i  utraconymi

bramkami w spotkaniach tych drużyń,

- przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,

- przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez organ prowadzący rozgrywki

3. Weryfikację rozgrywek przeprowadza i zatwierdza Dolnośląski Związek Piłki Nożnej.

Art. 10

1. Drużyna,  która  w trakcie  rozgrywek  nie  rozegra  dwóch  wyznaczonych  spotkań,  zostaje

automatycznie wykluczona z rozgrywek.

2. Weryfikację spotkań drużyn wycofanych bądź wykluczonych przeprowadza się następująco:

a) w przypadku rozegrania mniej niż 50 % spotkań – anuluje się wyniki dotychczasowych

spotkań tej drużyny, natomiast w pozostałych nierozegranych meczach przyznaje się 0 pkt

dla przeciwników

b) w przypadku rozegrania 50 % lub więcej spotkań – zalicza się do punktacji osiągnięte

wyniki,  natomiast  w  pozostałych  nierozegranych  meczach  przyznaje  się  walkowery  dla

przeciwników,

c) drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Saller Futsal

Liga zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 200 złotych.

Art.11

1. Każdy zespół jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz

za ewidencję żółtych  i  czerwonych kartek.  Zawodnicy biorący udział  w rozgrywkach o

mistrzostwo Saller  Futsal  Liga  muszą  być  potwierdzeni  i  uprawnieni  przez  Dolnośląski

Związek  Piłki  Nożnej,  z  zachowaniem  wymogów  określonych  w  obowiązujących

przepisach.

2. Każdy zespół może zgłosić do rozgrywek Saller Futsal Liga nie więcej niż 25 zawodników.

3. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji.

4. W  zakresie  opieki  zdrowotnej  zawodników  uczestniczących  we  współzawodnictwie

obowiązują zasady określone Ustawą o Sporcie, rozporządzeniem Ministra Zdrowia oraz



uchwałą nr IX/140 z dnia 3 i 7 licpa 2018 roku Zarząd Polskiego Związku Piłki Nożnej w

sprawie  organizacji  rozgrywek  w  piłkę  nożną.  Odpowiedzialność  za  wpisanie  do

sprawozdania  meczowego zawodników z aktualnymi  orzeczeniami  i/lub  oświadczeniami

ponoszą kapitan i kierownik drużyny.

Art. 12

1. W  uzasadnionych  przypadkach  organ  prowadzący  rozgrywki  może  wyrazić  zgodę  na

rozegranie meczu w innej hali.

2. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli,  członków

oraz kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.

3. Każdy  klub  zawiera  umowę  ubezpieczenia  na  własny  koszt  w  związku  ze  wszystkimi

zagrożeniami. W każdym wypadku, zespół musi zapewnić, że organ prowadzący rozgrywki

jest zwolniony z odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z uczestnictwem

w Saller Futsal Liga.

Art. 13

1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.

2. Ustala się, że mecze Saller Futsal Liga odbywają się w obligatoryjnych terminach:

a) w soboty – w godzinach między 15 a 19,

b) w niedzielę – w godzinach między 10 a 20.

3. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie, podlega karze 200 zł. 

4. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Dolnośląski Związek Piłki

Nożnej.

5. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub

winien zaproponować nowy termin,  uzgodniony z przeciwnikiem. Zmiana terminu w tej

sytuacji może nastąpić za zgodą Dolnośląskiego Związku Piłki Nożnej. Nowy termin nie

może być ustalony po zakończeniu rozgrywek.  O zmianę terminu kluby mogą wystąpić

najpóźniej 7 (siedem) dni przed wyznaczonym terminem.

6. Możliwa  jest  zmiana  terminu  spotkania  później  niż  7  dni  przed  jego rozpoczęciem ale

wymagana jest zgoda drużyny przeciwnej oraz uiszczenie opłaty 50 zł na konto DZPN.



Art. 14

1. Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca

cień na dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w trakcie rozgrywek Saler Liga Futsalu,

udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego

wyniku  –  może  spowodować  w  oparciu  o  sprawozdanie  sędziego,  podjęcie  przez

Dolnośląski  Związek  Piłki  Nożnej  decyzji  o  pozbawieniu  klubu  zdobytych  punktów  i

bramek w konkretnym meczu.

2. Komisja  Dyscyplinarna  organu  prowadzącego  rozgrywki  ma  prawo  podejmować  inne

decyzje  dyscyplinarne  w  przypadku  rażącego  naruszenia  przepisów  związkowych  lub

niniejszego regulaminu.

Art. 15

1. Zawody zostaną zweryfikowane przez Dolnośląski Związek Piłki Nożnej jako przegrane 0:5

na niekorzyść:

a) drużyny zawieszonej w prawach uczestnictwa w rozgrywkach,

b) drużyny, która z własnej winy nie staje do zawodów,

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

zgodnie z przepisami,

d)  drużyny,  która  przed  zakończeniem  zawodów  zejdzie  z  boiska  lub  której  ilość

zawodników będzie mniejsza niż trzech,

e) drużyny, której zawodnik, członek kierownictwa lub trener w czasie zawodów, czynnie

znieważył któregokolwiek z sędziów prowadzących zawody, a zawody zakończono przed

czasem,

f) drużyny, której zawodnik wykluczony z gry przez sędziego nie opuścił boiska w ciągu 2

minut,

g) drużyny, która nie dostarczyła sędziemu sprawozdania z meczu ze składem zawodników,

2. W przypadku naruszenia przepisów przez obie drużyny zostaną one ukarane obustronnym

walkowerem.

3. W przypadku uzyskania  przez  przeciwnika  korzystniejszego wyniku aniżeli  walkower  –

utrzymuje  się  wynik  uzyskany  na  boisku  z  pozbawieniem  zdobytych  bramek  drużyny

ukaranej.



Art. 16

1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Wydziału Gier Dolnośląskiego Związku

Piłki Nożnej w ciągu 72 godzin po zawodach.

2. Do  protestu  powinno  być  dołączone  pokwitowanie  o  wpłaceniu  na  konto  organu

prowadzącego  rozgrywki  kaucji  w  wysokości  100  złotych  (sto  złotych).  W przypadku

uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.

3. Protesty co do zasady nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego.

4. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska w wyniku otrzymania dwóch

żółtych  kartek  mogą być  rozpatrywane  jedynie,  gdy sędzia  popełnił  błąd  polegający na

ukaraniu niewłaściwego zawodnika lub gdy napomnienie nastąpiło w wyniku szczególnie

rażącego błędu sędziego, co zostało potwierdzone przez Kolegium Sędziów Legnica.

Art. 17

1. Przed rozpoczęciem zawodów kierownicy lub kapitanowie obu drużyn obowiązani są do

dostarczenia do biura zawodów protokołu ze składami.

2. Zaleca się wpisywanie 12 zawodników do protokołu. W meczu uczestniczy 5 zawodników,

z  których  jeden  jest  bramkarzem.  Zawodnicy  rozpoczynający  grę  muszą  mieć

ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w protokole. Dopuszcza się grę tzw. lotnego

bramkarza. Zawodnik występujący w tej roli musi posiadać koszulkę w odróżniającym się

od zawodników z pola kolorze, z numerem z którym występuje na boisku. Koszulka dla tzw.

lotnego  bramkarza  powinna  być  zaakceptowana  przez  sędziego  głównego  zawodów  w

czasie odprawy przedmeczowej.

Art. 18

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje organizatorowi rozgrywek.


