
Zaproszenie do III Dolnośląskiej Ligi Futsalu 
 

Komisja Futsalu Dolnośląskiego ZPN zaprasza do udziału w rozgrywkach III Dolnośląskiej 
Ligi Futsalu w sezonie 2021/22. 

 Warto czynnie wypełnić zimową przerwę ligową piłki trawiastej i wziąć udział w 
rozgrywkach na wysokim szczeblu rozgrywkowym w hali. Jest to okazja do gry z zespołami z 
regionu (przy stosunkowo niewielkich kosztach),  promocji drużyny w województwie a także 
forma treningu zimowego podnoszącego wyszkolenie techniczne zawodników.  

 
                                                                                          Przewodniczący Komisji Futsalu DZPN 
                                                                                                               Janusz Cygan 

 

Informacje o rozgrywkach III Dolnośląskiej Ligi Futsalu   na sezon 2021/22: 
 

1. Podstawowe wymogi: 

• osobowość prawna (np. stowarzyszenie lub sekcja klubu sportowego) 

• założenie konta w systemie EXTRANET. Kontakt w tej sprawie z Panią Agnieszką Damasiewicz 
agnieszka.damasiewicz@dolnoslaskizpn.pl oraz Panem Maciejem Cyganem 
maciej.cygan@dolnoslaskizpn.pl  

• pisemne zgłoszenie do rozgrywek na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego 
zaproszenia, dostarczone na adres mailowy dolnoslaskifutsal@gmail.com do dnia 30.09.2021 r..  

• zgłoszenie drużyny do rozgrywek w systemie EXTRANET do dnia 07.11.2021 r. 
 

2. Schemat rozgrywek 

• ilość drużyn w lidze szacowana jest na 4-8  

• zespoły z województwa dolnośląskiego, (ewentualnie lubuskiego i opolskiego) 

• liga rozegrana zostanie  systemem  mecz i rewanż.  

• start sezonu planowany na: koniec listopada 2021 r. (po zakończeniu rozgrywek trawiastych) 

• zakończenie sezonu planowane na: koniec lutego lub początek marca 2022 r. (istnieje możliwość 
rozegrania meczów końcowych kolejek awansem – wcześniej) 

• mecze rozgrywane są w weekendy , gospodarz ustala godzinę rozpoczęcia meczu z zakresu: 
piątek 18-20 , sobota 14-20, niedziela 12-18, rozegranie meczu w innych godzinach wymaga 
zgody przeciwnika 
 

3. Zawodnicy 

• w lidze mogą brać udział zawodnicy grający na trawie (jeżeli zawodnik występuje w III lidze lub 
wyżej, niezbędna jest pisemna zgoda klubu piłki nożnej) 

• zawodnik musi mieć aktualną kartę zdrowia (można pobrać z klubu trawiastego). 

• zawodnik biorący udział w rozgrywkach futsalu, musi zostać uprawniony w systemie EXTRANET 
do danej drużyny . 
 

4. Obiekt 

• Kryteria hali określa załącznik do niniejszego zaproszenia 

• obiekt musi przejść weryfikację pod kątem możliwości dopuszczenia obiektu do rozgrywek III Ligi 
Futsalu.  Wypełniony formularz weryfikacji, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia 
należy  przesłać na adres mailowy  dolnoslaskifutsal@gmail.com do dnia 05.11.2021 r. 
 

5. Koszty 

• wpisowe do rozgrywek, opłata startowa (ryczałt) – 300,00 zł 

• opłata licencyjna (z weryfikacją hali) - BRAK 

• opłata członkowska w Dolnośląskim ZPN - BRAK 

• uprawnienie zawodnika do gry – BRAK 
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• sędziowie według załączonej informacji o ekwiwalencie i zryczałtowanych kosztach dojazdu. 
Mecze prowadzi dwóch sędziów. Na wyraźne życzenie gospodarza meczu możliwe jest 
oddelegowanie trzeciego sędziego „stolikowego”. Funkcję sędziego „stolikowego” może pełnić 
osoba wyznaczona przez gospodarza meczu  
 

6. Dodatkowe wymogi meczowe: 

• gospodarz zobowiązany jest do ewentualnej ekspozycji banerów: III Ligi Futsalu (3 x 1 m) oraz 
sponsora rozgrywek w centralnym miejscu hali na przeciwko trybuny głównej. 

• gospodarz zobowiązany jest zapewnić szatnie dla sędziów i drużyny gości i inne wymagania 
określone  w załączonych kryteriach hali. 

• gospodarz zapewnia wodę dla  sędziów. 
 

  
7. Kontakt:  

• Janusz Cygan tel. 602 242 819 janusz.cygan@op.pl   

• Szymon Czeczko tel. 795 431 662  szymon.czeczko@interia.pl 
 
Zapraszamy na https://www.facebook.com/dolzpn.futsal  
 
       8.   W załączeniu podstawowe informacje uzupełniające i niezbędne formularze: 

• Regulamin Rozgrywek III Dolnośląskiej Ligi Futsalu 

• Formularz zgłoszenia do rozgrywek III Dolnośląskiej Ligi Futsalu 

• Kompleksowe wymagania dla hali sportowej 

• Formularz weryfikacji hali sportowej 

• Ekwiwalenty dla sędziów i obserwatorów oraz zryczałtowane koszty dojazdu 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Komisja Futsalu DZPN 
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