
 

 

 

REGULAMIN ROZGRYWEK Night Soccer 2021 

  

1. Warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest: 
a) pisemne zgłoszenie zespołu (najpóźniej w dzień rozgrywek), które musi 

zawierać: nazwę zespołu, imiona i nazwiska zawodników, nazwisko kapitana;  
b) wpłacenie wpisowego w wysokości 100 zł do 29.07.2021 r. w kasie Hali 
Widowiskowo – Sportowej. 

c) zwolnione z wpisowego są drużyny które brały dział w Mogileńskiej Lidze 
Futsalu 2020/2021 

2. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami 
gry piłkę nożną (zmodyfikowane na potrzeby turnieju). 

3. Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, grozi dyskwalifikacja. 

4. Nieuprawnionym zawodnikiem do gry, określa się osobę która nie dopełniła 
formalności regulaminowych.    

5. Bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od 

pozostałych zawodników. 
6. Czas trwania meczu 14 min. (bez podziału na dwie połowy).  
7. Wszystkie drużyny obowiązuje ogłoszony terminarz gier. 

8. Nie przewiduje się możliwości przekładania terminu rozgrywania spotkania.  
9. Czas oczekiwania na drużynę – 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia 

meczu. 

10. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie, powoduje przegranie 
meczu przez tą drużynę walkowerem (0:5). 

11. W czasie trwania zawodów prawo zwrócenia się do sędziego ma tylko i 

wyłącznie kapitan drużyny. 
12. Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką. 

Okazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym 

wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna 
gra w osłabieniu przez 2 min lub do momentu utraty bramki.  

13. Wszystkie sprawy związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać 

będzie organizator. 
14. Wszelka działalność drużyny lub jej przedstawicieli na boisku lub poza nim 

sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na dobre imię Turnieju, może 

stanowić podstawę do podjęcia kar dyscyplinarnych oraz finansowych w 
stosunku do zawodników, drużyn i osób odpowiedzialnych. 

15. Drużynie wykluczonej z rozgrywek nie przysługuje zwrot kosztów. 

16. Osoba odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę, której drużyna powierzyła 
następujące kompetencje i obowiązki: 
a) decyzje w sprawach personalnych (przyjęcia i zwolnienia z drużyny); 

b) dopilnowania wszystkich formalności; 
c) odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego 
zakończeniu. 

17. Zakaz zmian barw klubowych podczas trwania turnieju. 
18. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w 

rozgrywkach. 

19. Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście Kwestionariusza 
zgłoszeniowego. 

20. Każda drużyna, uczestnicząca w rozgrywkach winna być 

ubezpieczona we własnym zakresie od następstw nieszczęśliwych 
wypadków. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa 

nieszczęśliwych wypadków. 



 

 

 

 
 
 

 
21. Protesty dotyczące zawodów muszą być wnoszone pisemnie do organizatora 5 

min. po zakończeniu meczu. 

22. Protesty zgłoszone po terminie, nie będą rozpatrywane. 
23. Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym 

regulaminem i przestrzegać go podczas rozgrywek. Nieznajomość 

regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 
24. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. 

25. Jeżeli zawodnik zachowuje się w sposób obraźliwy pod adresem sędziego i 
czyni to z ławki rezerwowych – po otrzymaniu czerwonej kartki – nie wpływa to 
na czasowe osłabienie drużyny. Kara jest indywidualna dla gracza. 

26. Za kibiców odpowiada drużyna i jej kierownictwo. Jeżeli sympatycy danego 
zespołu wszczynają awantury lub w inny sposób zakłócają spokój rozgrywek, 
organizator ma prawo wycofać zespół z turnieju. 

27. O ostatecznej kolejności w tabeli decydują: 
a) większa ilość zdobytych punktów; 
b) korzystniejszy bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi 

drużynami; 
c) korzystniejsza różnica bramek; 
d) większa ilość zdobytych bramek; 

e) dodatkowy mecz. 
 

 

 


