
Uchwała nr  68/22/Z 

Zarządu Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
z dnia 21.10.2022r.  

 
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rozgrywek Młodzieżowej Ligi Futsalu 
Na podstawie §30 pkt. 5 Statutu Śląskiego Związku Piłki Nożnej, Zarząd Śląskiego Związku 

Piłki Nożnej postanawia: 

1. Zatwierdzić Regulamin Młodzieżowej Ligi Futsalu w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do Uchwały. 

2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezesowi Śl. ZPN. 

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
Prezes 

Śląskiego Związku Piłki Nożnej 
 

(-)Henryk Kula 
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Załącznik do Uchwały Zarządu Śl.ZPN nr 68/22/Z z dnia 21.10.2022 r. 

REGULAMIN ROZGRYWEK MŁODZIEŻOWEJ LIGI FUTSALU 

ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI NOŻNEJ 

NA SEZON 2022/2023 i NASTĘPNE 

 

Art. 1 

1. Rozgrywki Młodzieżowej Ligi Futsalu Śląskiego ZPN (zwane dalej: MLF) prowadzi 

Komisja Rozgrywek MLF Śl.ZPN w składzie: 

Lesław Mazur – przewodniczący, 

Arkadiusz Grzywaczewski – członek, 

Tomasz Czok – członek, 

Marcin Miśta - członek. 

2. Rozgrywki MLF prowadzone będą następujących kategoriach wiekowych: 

a) U-12, 

b) U-10. 

 

Art. 2 

Rozgrywki będą prowadzone na podstawie niniejszego regulaminu, terminarza rozgrywek 

i w oparciu o: 

1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją w zakresie: 

a) czas gry w eliminacjach ustala Podokręg, który organizuje rozgrywki, 

b) czas gry w trakcie turnieju finałowego wynosi 2 x 20 minut nieefektywnego czasu gry,  

c) dogrywki - nie obowiązuje w turnieju finałowym; w przypadku remisu drużyny 

wykonują rzuty karne zgodnie z ogólnie obowiązującymi zasadami, 

d) w rozgrywkach MLF wyłącza się przepis o faulach akumulowanych, 

e) w rozgrywkach MLF wyłącza się przepis o czasie na żądanie dla trenerów, 

f) w rozgrywkach MLF rozgrywki będą prowadzone piłką dostarczoną do Podokręgów 

przez Śl. ZPN. 

2. Zawodnicy, którzy w trakcie turnieju otrzymają dwa lub cztery napomnienia (żółta kartka), 

automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w ramach tego turnieju.  

3. W rozgrywkach finałowych zawodnicy, którzy w ich trakcie otrzymają dwa napomnienia 

(żółta kartka) automatycznie pauzują w kolejnym meczu rozgrywanym w trakcie 

rozgrywek finałowych.  
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4. Zawodnikowi, który w czasie trwania turnieju zostanie wykluczony z gry w wyniku 

samoistnej czerwonej kartki wymierza się automatycznie karę dyskwalifikacji w wymiarze 

jednego meczu.  

5. Jeżeli przewinienie, za które zawodnik został wykluczony z gry w wyniku samoistnej 

czerwonej kartki polegało na:  

a) naruszeniu nietykalności cielesnej, znieważeniu lub zniesławieniu,  

b) innym, wysoce niesportowym zachowaniu przed, w czasie meczu lub bezpośrednio po 

nim, 

w takim wypadku wymiar kary dyscyplinarnej w turnieju eliminacyjnym orzeka Komisja 

Rozgrywek MLF Śl. ZPN. 

6. Kary dyskwalifikacji wynikające z udzielonego wykluczenia są wykonywane w kolejnych 

etapach rozgrywek, natomiast kary wynikające z udzielonych napomnień są anulowane po 

zakończeniu rozgrywek eliminacyjnych.  

7. W rozgrywkach dopuszcza się udział dziewczyn z tego samego rocznika co chłopcy. 

 

Art. 3 

W rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Futsalu biorą udział na zasadzie dobrowolności drużyny, 

które zgłosiły swój akces do uczestnictwa w rozgrywkach. Jeden klub może zgłosić tylko jedną 

drużynę w każdej kategorii. 

 

Art. 4 

1. Współzawodnictwo w rozgrywkach MLF odbywać się będzie według następującej 

formuły: 

a) faza eliminacyjna - eliminacje odbywać się będą na zasadach wyznaczonych przez dany 

Podokręg, który zorganizuje taką ilość turniejów, aby każda z drużyn mogła zagrać 

cztery turnieje na tym etapie rozgrywek. Po zakończeniu wszystkich turniejów 

i utworzeniu tabeli całego cyklu rozgrywek dwie najlepsze drużyny z każdego 

Podokręgu uzyskają awans do turnieju półfinałowego. 

b) faza półfinałowa - Podokręgi zostają podzielone na cztery strefy: 

- Strefa 1: Bielsko-Biała, Skoczów, Żywiec, 

- Strefa 2: Katowice, Sosnowiec, Tychy, 

- Strefa 3: Bytom, Częstochowa, Lubliniec, 

- Strefa 4: Racibórz, Rybnik, Zabrze. 
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W rozgrywkach półfinałowych 6 drużyn podzielonych na dwie podgrupy zagrają mecze 

każdy z każdym. Dwie najlepsze drużyny z każdej podgrupy zagrają mecz finałowy, 

który wyłoni finalistę rozgrywek MLF Śl. ZPN.  

c) faza finałowa - w turnieju finałowym danej kategorii wiekowej biorą udział 4 najlepsze 

drużyny z każdej strefy. Komisja Rozgrywek MLF dokona losowania par 

półfinałowych, z których zwycięzcy zagrają w finale, a przegrani w meczu o 3. miejsce. 

2. Rozgrywki MLF prowadzone są w terminach ustalonych przez Komisję Rozgrywek MLF 

Śl. ZPN. 

3. W celu sprawnego prowadzenia rozgrywek MLF organ prowadzący rozgrywki oraz kluby 

w nich uczestniczące zobligowane są do korzystania z funkcjonalności systemu Extranet 

PZPN. Dotyczy to w szczególności: 

a) definiowania rozgrywek, 

b) uprawniania zawodników do gry na podstawie wystąpień klubów dokonywanych 

za pośrednictwem systemu extranet, 

c) wprowadzania przez kluby do systemu terminów meczów i składów meczowych, 

d) dokonywania obsad sędziowskich, 

e) weryfikacji meczów. 

 

Art. 5 

1. W poszczególnych kategoriach wiekowych w rozgrywkach Młodzieżowej Ligi Futsalu     

mogą brać udział: 

a) MLF U-12 - zawodnicy i zawodniczki, którzy w roku kalendarzowym, w którym 

następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 11. rok życia lub 

młodsi, przy założeniu ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego 10. roku życia, 

b) MLF U-10 – zawodnicy i zawodniczki, którzy w roku kalendarzowym, w którym 

następuje rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego ukończą 9. rok życia lub 

młodsi, przy założeniu ukończenia w roku kalendarzowym, w którym następuje 

rozpoczęcie bieżącego sezonu rozgrywkowego 8. roku życia. 

2. Listy zawodników zgłoszonych do rozgrywek, muszą być sporządzone w porządku 

alfabetycznym w systemie Extranet i zawierać: imię i nazwisko, datę urodzenia, numer 

zawodnika z systemu Extranet oraz aktualną przynależność klubową. Klub ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowość danych personalnych i sportowych zawartych na liście.  
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3. Każdy zawodnik niepełnoletni musi posiadać pisemną zgodę rodziców bądź prawnych 

opiekunów na udział w rozgrywkach.  

4. Każdy klub może uprawnić do rozgrywek nie więcej niż 20 zawodników za pośrednictwem 

systemu Extranet. Do protokołu turniejowego podczas turnieju eliminacyjnego i finałowego 

każdy klub może wpisać nie więcej niż 12 zawodników z zawodników uprawnionych 

w systemie Extranet. 

5. Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach MLF zobowiązani są do uzyskania orzeczenia 

lekarskiego o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczny udział we współzawodnictwie 

sportowym. Orzeczenie lekarskie jest ważne przez okres dwunastu miesięcy od daty 

wydania, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 23-24 Uchwały nr IX/140 z dnia 

3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu PZPN w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną. Fakt 

złożenia w klubie przez zawodników orzeczeń lekarskich, potwierdza przed każdymi 

zawodami trener lub kierownik drużyny, podpisujący protokół meczowy. 

6. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w rozgrywkach  

Młodzieżowej Ligi Futsalu. 

7. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach MLF musi być prowadzona przez trenera 

posiadającego ważną licencję trenerską, zgodnie z postanowieniami stosownej uchwały 

Zarządu PZPN w sprawie licencji trenerskich uprawniających do prowadzenia zespołów 

piłki nożnej w Polsce. W MLF trener prowadzący drużynę musi posiadać co najmniej 

uprawnienia Futsal C bądź uprawnienia UEFA Grassroots C. W przypadku naruszenia 

przez klub obowiązku prowadzenia zespołu przez trenera posiadającego ważną licencję 

będą stosowane kary dyscyplinarne przez Komisję Dyscyplinarną Śl. ZPN. 

8. Każda drużyna uczestnicząca w rozgrywkach MLF musi posiadać własną opiekę medyczną 

podczas turnieju. 

9. Sprawozdanie sędziowskie MLF U-12 winno być wypełnione przez sędziego w systemie 

Extranet do 24 godzin od zakończenia zawodów.  

10. Sprawozdanie U-10 organizator zawodów winien dostarczyć do Podokręgu do 24 godzin 

od zakończenia zawodów. Sprawozdania w kategorii U-10 wprowadzają do systemu 

Extranet Podokręgi.  

 

Art. 6 

1. Cykl i system rozgrywek Młodzieżowej Ligi Futsalu zostanie rozegrany według terminarza 

stworzonego przez Komisję Rozgrywek MLF. 
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2. Harmonogram gier turnieju finałowego Młodzieżowej Ligi Futsalu zostanie ustalony 

podczas losowania, które przeprowadzi Komisja Rozgrywek MLF. 

 

Art. 7 

Obsadę sędziowską wyznacza Komisja Rozgrywek MLF. Koszty obsady sędziów w turniejach 

finałowych pokrywa Śl. ZPN. 

 

Art. 8 

1. W rozgrywkach MLF kolejność zespołów w tabeli ustala się według liczby zdobytych 

punktów. Za każde rozegrane spotkanie przyznaje się liczbę punktów w zależności 

od uzyskanego wyniku:  

a) 3 punkty za zwycięstwo, 

b) 1 punkt za spotkanie nierozstrzygnięte (remis),  

c) 0 punktów za spotkanie przegrane. 

2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym 

miejscu decydują: 

1) Przy dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn, 

c) przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach 

z całego cyklu rozgrywek, 

d) przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach 

całego cyklu. 

2) Przy więcej niż dwóch zespołach: 

a) liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi zespołami,  

b) przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi 

bramkami w spotkaniach tych drużyn,  

c) przy dalszej równości korzystniejsza różnica bramek we wszystkich spotkaniach 

z całego cyklu rozgrywek,  

d) przy dalszej równości większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach 

z całego cyklu,  

e) przy dalszej równości, o kolejności zespołów w tabeli zadecyduje wynik losowania, 

przeprowadzonego przez organ prowadzący rozgrywki. 
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Art. 10 

Wszelkie sprawy sporne dotyczące rozgrywek w ramach Młodzieżowej Ligi Futsalu rozstrzyga 

Komisja Rozgrywek MLF. 

 

Art. 11 

1. Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi Śl. ZPN. 

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzane wyłącznie poprzez 

stosowne Uchwały Zarządu Śl. ZPN. 


