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I. System rozgrywek 

1. W turnieju bierze udział 12 drużyn, które zostały podzielone na 4 grupy (grupy A,B,C i 

D po 3 drużyny). Awans do dalszych rozgrywek turnieju uzyskuje najlepsza drużyna z 

poszczególnych grup. 

2. W półfinałach rywalizują drużyny, które wywalczyły awans ze swoich grup (I miejsce 

grupa A –  I miejsce grupa B oraz I miejsce grupa C – I miejsce grupa D). Przy wyniku 

remisowym sędzia zarządza serię rzutów karnych (po 3 z każdej drużyny, a przy 

dalszym remisie, aż do skutku). 

3. Organizator zastrzega sobie zmianę sytemu rozgrywek. 

 

II. Przepisy gry 

1. W turnieju obowiązują przepisy gry w futsal z wyjątkami: 

- czas gry w rozgrywkach grupowych: 2 x 7 min.  

- czas gry w rozgrywkach  finałowych: 2 x 7 min.  

- nie obowiązuję kumulacja fauli (tzn. po 4 faulach w trakcie jednej połowie, sędzia 

nie odgwizduje rzutu karnego drużynie przeciwnej) 

- bramkarz może wymienić dowolną ilość podań na własnej połowie bez przymusu 

wyprowadzenia piłki na połowę przeciwnika. 

2. W turnieju o kolejności miejsc w tabeli decyduje kolejno: 

- większa ilość zdobytych punktów 

- wynik bezpośredniego meczu 

- korzystniejsza różnica bramek 

- większa ilość zdobytych bramek 

- w przypadku kilku drużyn o tej samej liczbie punktów tworzymi mini-tabele 

- rzuty karne (po 3 z każdej drużyny, a przy remisie aż do skutku) 

3. Wszystkie mecze rozpoczynają się punktualnie o wyznaczonych godzinach, w 

przypadku kiedy mecz poprzedzający się wydłuży to 5 minut po jego zakończeniu. Po 

5 minutach od wyznaczonej godziny drużyna, która nie stawi się na boisku przegrywa 

walkowerem. 

4. Za brutalne faule zawodnicy będą ukarani żółtymi i czerwonymi kartkami. Żółta kartka 

to upomnienie, czerwona kartka – zawodnik musi opuścić boisko.    

Za niesportowe zachowanie zawodnik zostaje zdyskwalifikowany do końca turnieju. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

I.  The system of games  

1. The tournament is attended by 12 teams, which are divided into 4 groups (groups A, 
B, C and D; each one has 3 teams). The best team from each group gets the 
promotion for further tournaments.  

2. In the semi-finals the teams that won promotion from their groups (first place from 
group A - first place from group B and first place from group C- first place from group 
D.) compete. Matches are played by the cup system until the best team is selected. 
At the tie result, the referee manages a series of penalty kicks (3 from each team, and 
with a further draw until one team wins).  

3. The organizer reserves the right to change the system of games.  
 

II.  Game rules  

1. The rules of the futsal game are valid in the tournament, excepting:  
- game time in group games: 2 x 7 min.  
- time in the cup games (finals): 2 x 7 min.  
- there is no accumulation of fouls (after 4 fouls in one half of the game, the referee does 
not give a penalty shot to the opposing team)  
- the goalkeeper can exchange any number of passes on his own half without the 
necessity to bring the ball to the half of the opponent.  
2. In the tournament, the order of places in the table is determined by:  
- greater number of points scored  
- the result of a direct match  
- a more favorable goal difference  
- greater number of scored goals  
- in the case of several teams with the same number of points, the mini-tables will be 
created  
- penalty kicks (3 from each team, and with a draw- until the effect)  
3. All matches start punctually at scheduled times. After 5 minutes from the set time, 

the team that will not appear on the court loses by default. 
5. The referee may punish the players by yellow card (admonishment) or red card 

(player has to leave the game). For unsportsmanlike behavior, the player is 

disqualified until the end of the tournament. 


