
 



Regulamin Wydziału Piłki Halowej – Futsalu 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 

 

 

Na podstawie §51 ust. 1 i 2 oraz § 52 pkt „g” postanawia się,                     

co następuje:  

 

§ 1 

Wydział Piłki Halowej-Futsalu jest organem wykonawczym Śląskiego 

Związku Piłki Nożnej powołanym do popularyzowania futsalu. 

 
 

§ 2 

Wydział składa się z 5-7 osób, w tym: 

a. przewodniczącego powołanego i odwoływanego przez Zarząd              

Śl. ZPN 

b. wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz członków 

powoływanych  i odwoływanych na wniosek Przewodniczącego 

Wydziału przez Prezydium Zarządu . 

 
 

§ 3 

1. Działalnością Wydziału kieruje Przewodniczący. 

2. W razie nieobecności przewodniczącego jego uprawnienia 

wykonuje   wiceprzewodniczący lub wyznaczony przez niego 

członek wydziału. 

 

§ 4 

1. Posiedzenia Wydziału odbywają co najmniej raz w miesiącu,                         

a w okresie między rozgrywkami w zależności od potrzeb.  

 

§ 5 

Do kompetencji Wydziału Futsalu należy:  

1. Opracowywanie regulaminów  i terminarzy rozgrywek futsalu                    

w poszczególnych klasach rozgrywkowych prowadzonych na 

terenie Śl. ZPN oraz weryfikacja rozgrywek.  



2. Podejmowanie działań zmierzających do popularyzacji i rozwoju 

futsalu.  

3. Koordynowanie i nadzorowanie imprez futsalu organizowanych na 

terenie działania Związku.  

4. Organizowanie narad i spotkań z przedstawicielami klubów 

futsalowych działających na terenie województwa śląskiego.  

5. Współpraca w zakresie rejestracji w strukturach Związku  klubów                        

i zawodników futsalu.  

6. Współpraca z Kolegium Sędziów w zakresie doskonalenia                 

i doszkalania kadry  trenersko-instruktorskiej dla potrzeb futsalu.  

7. Współpraca z Wydziałem Sędziowskim w zakresie doskonalenia                

i doszkalania kadry sędziowskiej dla potrzeb futsalu. 

8. Dokonywanie oceny poziomu futsalu w Związku i przedstawianie 

wniosków w tym zakresie.  

9. Współpraca z pozostałymi Wydziałami działającymi w Związku 

stosownie do ich kompetencji.  

10. Realizacja zadań wytyczonych przez Komisję Futsalu PZPN. 

11. Wnioskowanie do Zarządu o zatwierdzenie  stawek opłat za udział 

w poszczególnych klasach rozgrywkowych i turniejach 

organizowanych przez wydział. 

12. Wydział weryfikuje zawody wszystkich rozgrywek futsalu, które 

organizuje w ramach swoich kompetencji. 

13. Wyznaczona osoba - członek wydziału odpowiedzialna jest za 

obsadę wszystkich rozgrywek futsalu, które Wydział organizuje. 
 

§ 6 

1. Decyzje Wydziału Futsalu zapadają zwykłą większością głosów 

przy udziale co najmniej połowy członków Wydziału, w tym 

Przewodniczącego.  

2. Decyzje przekazywane zainteresowanym w formie pisemnej 

podpisuje Przewodniczący. 

3. Posiedzenia Wydziału są protokołowane.  

 

 



§ 7 

Wydział realizuje swoje funkcje we współpracy z innymi Wydziałami             

i Komisjami Śl. ZPN.  

 

§ 8 

W posiedzeniach Wydziału mogą uczestniczyć członkowie Prezydium 

i Zarządu Śl. ZPN, Komisji Rewizyjnej oraz osoby zaproszone.  

 

§ 9 

Kadencja Wydziału Futsalu jest równa kadencji Zarządu Śl. ZPN. 

 

§ 10 

Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej. 

 

§ 11 

Regulamin z dnia 20 listopada 2012  r. traci moc wiążącą. 

 

§ 12 

Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Śl. ZPN               

w dniu 17.07.2018 r. 

 


