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I. Sposób przeprowadzenia zawodów 

1. Rozgrywki zostaną przeprowadzone zgodnie z ust. V regulaminu ogólnego AMM.  

2. Akademickie Mistrzostwa Małopolski w futsalu mężczyzn są jednocześnie eliminacjami do Akademickich 

Mistrzostw Polski, drużyny uzyskują awans do rozgrywek strefy C na podstawie klasyfikacji koocowej.  

W sezonie 2021/2022 awans na turniej półfinałowy uzyska 7 najlepszych zespołów.  

3. Zawody rozgrywane są w halach zatwierdzonych przez Komisję AZS Kraków ds. Akademickich Mistrzostw 

Małopolski. 

4. Rozgrywki kobiet:  

i. Czas gry wynosi 2 x 12 minut efektywnej gry, 

ii. Rzut karny przedłużony występuje po czwartym faulu danej drużyny. 

5. Rozgrywki mężczyzn:  

i. Czas gry wynosi 2 x 15 minut efektywnej gry, 

ii. Rzut karny przedłużony występuje po piątym faulu danej drużyny. 

6. Zawodniczka/zawodnik po otrzymaniu 2 (dwóch) żółtych kartek lub 1 (jednej) czerwonej zostaje automatycznie 

odsunięta/y od udziału w najbliższym meczu rozgrywam przez jej/jego zespół. Kartki otrzymane w eliminacjach 

są uwzględniane w fazie finałowej. 

7. Mecze rozgrywane w fazie pucharowej turnieju, a w regulaminowym czasie gry zakooczone remisem, 

rozstrzygane są rzutami karnymi, wykonywanymi przez zespoły w seriach po 3 (trzy), a w wypadku 

utrzymującego się remisu po 1 (jednym) strzale, aż do wyłonienia zwycięzcy. 

8. W przypadku wycofania bramkarza zawodnik/czka wchodzący za niego/nią w drodze wyjątku nie ma 

obowiązku noszenia koszulki w kolorze takim, w jakim do tej pory występował bramkarz/ka, a może mied 

znacznik w kolorze odróżniającym się od koszulek wszystkich zawodników/czek na placu gry.  

 
II. Uczestnictwo 

1. Klub Uczelniany ma prawo zgłosid do rozgrywek po jednym zespole kobiet i mężczyzn.  

2. W poszczególnych meczach może uczestniczyd maksymalnie 14 zawodniczek/ów spośród zgłoszonych. 

 

III. Punktacja  

1. Kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą:  

- za zwycięstwo 3 pkt. - za remis 1 pkt. - za przegraną 0 pkt.  

2. W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje:  

- bilans punktów z bezpośrednich spotkao;  

- różnica bramek z bezpośrednich spotkao;  

- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach;  

- różnica bramek ze wszystkich spotkao;  

- większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach;  

- rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn 

 
IV. Zasady uczestnictwa związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19  

1. Zawody organizowane będą zgodnie z obowiązującymi w danym czasie regulacjami prawnymi.  

2. Uczestnicy zawodów (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn) zobowiązani są do przestrzegania 

zasad korzystania z obiektów, na terenie którego organizowane będą zawody AMM (pod rygorem 

dyskwalifikacji z zawodów). 

3. W przypadku obowiązkowej kwarantanny lub izolacji, a także podejrzenia lub stwierdzenia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2 wśród osób związanych z reprezentacją (zawodnicy/zawodniczki, trenerzy, kierownicy drużyn), 

klub zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania koordynatora rozgrywek AMM o zaistniałej sytuacji. 

 
V. Uwagi końcowe 

1. Obowiązują przepisy PZPN odnośnie gry w Futsal poza wyjątkami wymienionymi powyżej.  

2. Pozostałe przepisy określa Regulamin Ogólny Akademickich Mistrzostw Małopolski. 


