REGULAMIN XI EDYCJI UCZELNIANEJ LIGI FUTSALU
1. Organizatorem Uczelnianej Ligi Futsalu (ULF) jest Klub Uczelniany AZS PWSZ Nowy Sącz.
2. W ULF mogą brać udział studenci wszystkich instytutów, absolwenci oraz pracownicy PWSZ
w Nowym Sączu posiadający aktualną legitymację członkowską ISIC-AZS, ITIC-AZS lub AZS
i opłacone składki członkowskie na dany rok akademicki 2018/2019.
3. Warunkiem dopuszczenia drużyny do ULF jest dostarczenie
w wyznaczonym terminie (19.10.2018) obowiązującego druku
podpisanego przez wszystkich umieszczonych na niej zawodników.

do organizatora ligi
zgłoszenia imiennego

4. Ilość drużyn uczestniczących w ULF jest ograniczona. O zakwalifikowaniu drużyny do ligi
decyduje kolejność zgłoszeń.
5. W drużynie uczestniczy maksymalnie 12 zawodników spełniających warunek z pkt. 2.
6. Jednocześnie na boisku w jednej drużynie może przebywać maksymalnie 5 zawodników
(4 + bramkarz).
7. ULF rozgrywana jest systemem „każdy z każdym”.
8. Mecze rozgrywane są na pełnowymiarowej hali sportowej zgodnie z terminarzem
ustalonym przez organizatora. Czas gry każdego meczu wynosi 2 x 15 min. Rzut karny
przedłużony występuje po trzecim faulu akumulowanym danej drużyny liczonym oddzielnie w
każdej połowie meczu.
9. Wszystkie pozostałe przepisy gry w ULF zgodne są z aktualnymi przepisami gry w futsal.
10. O kolejności w ULF decyduje ilość zdobytych punktów, w następnej kolejności stosunek
strzelonych i straconych goli, a przy równym stosunku większa ilość strzelonych goli.
11. W przypadku równej ilości punktów o kolejności decyduje wynik bezpośredniego spotkania
między tymi drużynami. W przypadku remisu o ostatecznej kolejności decyduje stosunek
bramek. Przy identycznym stosunku bramek decydują rzuty karne.
12. Stosowane są następujące kary :
a)

zawodnik po otrzymaniu dwóch żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie
odsunięty od najbliższego meczu,

b)

za czerwoną kartkę otrzymaną za niesportowe zachowanie zawodnik pauzuje w dwóch
kolejnych meczach,

c)

za szczególnie niesportowe i agresywne zachowanie (agresja słowna i fizyczna)
zawodnik zostaje zdyskwalifikowany i o całym zajściu organizator powiadamia władze
uczelni.

13. Drugie niezgłoszenie się drużyny w wyznaczonym terminie meczu powoduje jej
dyskwalifikację i dokooptowanie w to miejsce innej rezerwowej drużyny, która przejmuje jej
dorobek punktowy. O zamiarze absencji w meczu należy wcześniej powiadomić organizatora.
14. Wszelkie zmiany w regulaminie dokonuje organizator i on zastrzega sobie prawo do ich
interpretowania.
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