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REGULAMIN 
Rozgrywek ligi halowej piłki nożnej – Company 
Futsal League (CFL) 

 

 

1. Postanowienia ogólne . 
 

Celem rozgrywek jest popularyzacja halowej piłki nożnej jako formy aktywnego 

wypoczynku po pracy oraz wspieranie procesu integracyjnego, który pozwala na budowanie 

właściwych relacji wśród pracowników co w znacznym stopniu przyczyni się do rozwoju 

przedsiębiorstwa. Rozgrywki organizowane są przez Stowarzyszenie FeByS. Mecze będą 

odbywać się w Gliwicach hala sportowa przy ulicy Sikorskiego 130. 

Uczestników w/w rozgrywek obowiązują postanowienia niniejszego regulaminu. 

 

2. Zasady uczestnictwa w rozgrywkach  
 

1. W rozgrywkach mogą brać udział tylko drużyny, w których skład nie wchodzą 

zawodnicy grający aktualnie w T-Mobile Ekstraklasie, I, II, III lidze ogólnopolskiej, 

Ekstraklasie Futsalu i I Lidze Futsalu. 
2. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest zgłoszenie drużyny i dostarczenie organizatorowi 

drogą poczty elektronicznej na adres m.lubszczyk@febys.org lub 

liga.futsalu.cfl@gmail.com listy zawodników podpisanej przez osobę odpowiedzialną za 

drużynę tj. kapitana. Minimalna ilość zawodników zgłoszona przez zespół do rozgrywek to 

6. 

3. Drużyna przystępująca do rozgrywek  zobowiązana jest do wpłacenia wpisowego                           

w wysokości 2 300 pln w terminie do 14.09.2018r. na podstawie otrzymanego                           

od organizatora rachunku. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty za udział w zawodach                    

na dwie raty. Brak w/w wpłaty powoduje nie uwzględnienie drużyny w terminarzu 

rozgrywek i nie dopuszczenie do turnieju.  

4. Wpisowe nie podlega zwrotowi jedynie w sytuacji kiedy drużyna po uiszczeniu opłaty 

rozegrała co najmniej 1 spotkanie. W pozostałych przypadkach drużyna otrzymuje zwrot 

pieniędzy w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia rozgrywek. 

5. W meczach mogą uczestniczyć jedynie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni i potwierdzeni 

do rozgrywek na liście zgłoszeniowej dostępnej na http://www.febys.org/sport-i-

turystyka/pilka-nozna/dokumenty-do-pobrania. Lista zgłoszeniowa powinna zawierać 

nazwisko, imię, podpis zawodnika biorącego udział w rozgrywkach oraz jeżeli takowy jest 

to też jego numer z jakim będzie występował w zawodach. Zawodnik grający, a nie 

wpisany na listę zgłoszeń – kara walkowera dla drużyny przeciwnej.  

6. Drużyny przystępujące do gry powinny posiadać jednolite stroje lub narzutki oraz obuwie 

do gry w hali tzw. halówki. 

7. W przypadku kiedy dwie drużyny będą miały podobne kolory swoich strojów wtedy 

narzutki zakłada „gospodarz” spotkania. 

8. Gdy jest podejrzenie niejasności w stosunku do danego zawodnika organizator ma prawo 

sprawdzić takiego zawodnika, w związku z tym zawodnicy powinny posiadać przy sobie 

dowód osobisty. 

9. Ostateczna lista zgłoszonych zawodników musi dotrzeć organizatora na adres 

liga.futsalu.cfl@gmail.com najpóźniej do dnia 10 września 2018, po tym terminie do listy 

mogą dopisać się tylko zawodnicy, którzy: nie wchodzili  w skład innej drużyny na 

początku sezonu, nie zostali wcześniej skreśleni w trakcie trwania rundy z listy swojego 

zespołu. Uzupełnianie składu zespołu może mieć miejsce najpóźniej do 30 września 2018 i 

po tym terminie dopisywanie drużyn będzie niemożliwe za wyjątkiem dwóch sytuacji. 

Pierwsza, jeżeli ilość zawodników w zespole osiągnie 8 lub mniej osób.  W drugim, kiedy 

w drużynie miała miejsce poważna kontuzja i wtedy bez względu na ilość zawodników 

zespół raz na rundę może takiej wymiany zawodnika dokonać pamiętając o tym, iż 

zawodnik skreślony może być dopisany dopiero w kolejnej rundzie przy zachowaniu 

powyższych zasad. Maksymalna ilość zawodników w drużynie to 15 osób. 

10. Wszelkiego rodzaju transfery między drużynami mogą się odbywać jedynie w okresie 

przerwy pomiędzy jesienną i wiosenną rundą rozgrywek, która zostanie ogłoszona przez 

organizatora z tygodniowym wyprzedzeniem (okienko transferowe). Transfer zawodnika 

może być zgłoszony drogą mailową, tylko przez kapitana drużyny do której zawodnik                

ma być przepisany, na adres e-mail liga.futsalu.cfl@gmail.com. 

11. Tylko w trakcie okienka transferowego można dopisywać zawodników do swojego składu                    

którzy w trakcie I rundy grali w innym zespole. Kapitan ekipy do której zawonik przyszedł 

zobowiązany jest poinformować kapitana drugiej drużyny z, której owy zawodnik odszedł. 

12. Zawodnik w trakcie okienka transferowego może zmienić klub tylko raz. 
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3. Najważniejsze przepisy gry w lidze halowej 
 

1. Zawody rozgrywane będą w hali piłką halową dostarczoną przez organizatora.  

2. Bramki o wymiarach 3m x 2m. 

3. Mecze trwają 2 x 20 minut  z zmianą połów. Jeden mecz się kończu a po nim wchodzą 

następne dwie drużyny. 

4. W grze bierze udział po 5 zawodników w tym bramkarz plus zawodnicy rezerwowi. 

5. Najmniejsza ilość zawodników mogących rozpocząć mecz  to  pięciu w tym bramkarz. 

Jeżeli jest  4 zawodników odgwizywany jest walkower dla zespołu przeciwnego. 

6. Zmiany zawodników są dozwolone w czasie meczu pod warunkiem, że najpierw opuści 

boisko zawodnik biorący udział w grze, a dopiero w jego miejsce może wejść inny 

zawodnik. Dozwolona jest wielokrotna wymiana zawodników w jednym meczu (zmiany 

hokejowe). 

7. Po wyjściu piłki na aut  następuje wznowienie gry nogą z parkietu w miejscu gdzie piłka 

opuściła pole gry. W/w wznowienie jest rzutem pośrednim, rzuty z rogu także jest 

wykonywany nogą jednak nie jest on rzutem pośrednim. 

8.    W przypadku odbicia piłki od sufitu  - wznowienie gry rzutem pośrednim przez drużynę 

przeciwną. Czas wznowienia 4 sekundy. 

9. Po wyjściu piłki na aut boczny - wznowienie nogą, piłka musi być wprowadzona do gry zza 

linii bocznej bądź się z nią stykać. Rzut rożny wykonujemy z narożnika boiska. Czas                   

na wykonanie danego rzutu 4 sekundy. W przypadku nieprawidłowego wykonania rzutu 

strata piłki i rzut dla drużyny przeciwnej. 

10. Bramkarz nie może łapać piłki w ręce po podaniu jej od własnego zawodnika. Jest                     

to dozwolone kiedy: gdy piłka zagrana była głową, klatką piersiową lub barkiem.                       

Po wznowieniu gry przez bramkarza piłkarz nie może podać jej z powrotem do niego, 

chyba że piłka lub bramkarz wyszli poza swoją połowę 

11. Odległość broniącego zawodnika (lub zawodników) w czasie wykonywania rzutów 

wolnych, autowych i rożnych wynosi 5m od piłki w przypadku, gdy zawodnik drużyny 

broniącej stoi zbyt blisko piłki – zawodnik wykonujący rzut wolny, autowy lub rożny ma 

prawo zwrócić się do sędziego słowami „na gwizdek” co oznaczać będzie, iż wznowienie 

nastąpić może dopiero, gdy sędzia ustawi zawodnika blokującego rozegranie w przepisowej 

odległości i da sygnał gwizdkiem do rozpoczęcia dalszej gry. W przypadku gdy zawodnik 

wykonujący rzut wolny, autowy lub rożny zwróci się do sędziego słowami „na gwizdek”                   

i po odsunięciu przez sędziego zawodnika blokującego rozegranie nie zaczeka na sygnał 

gwizdka zezwalający na wznowienie gry (wznowi grę przed sygnałem), wówczas dany rzut 

wolny, autowy lub rożny wykonuje drużyna przeciwna. 

12. Pole karne wyznacza linia ciągła (półkole). Rzut karny wykonywany jest z tejże linii. 

13. Piłka jest w grze, dopóki  nie wyjdzie poza pole gry tj. linię bramkową, autową. 

14. Piłka nie jest w grze jeżeli wyjdzie poza linię bramkową, autową . 

15. Kary indywidualne – stosuje się kary wychowawcze czasowe. 

a) żółta kartka – zawodnik opuszcza boisko na dwie minuty, po upływie tego czasu 

może wejść na boisko pod warunkiem, że zezwoli na to sędzia prowadzący 

spotkanie, 

b) czerwona kartka – zawodnik ukarany zostaje wykluczony z gry do końca meczu, 

przez dwie minuty drużyna gra w osłabieniu, a po upływie tego czasu w jego miejsce 

może wejść inny zawodnik. Zawodnik ukarany kartką tego koloru nie może                     

w meczu w którym ją otrzymał powrócić do gry. Jednocześnie taki gracz nie może 

przebywać na ławce zawodników rezerwowych. Dodatkowo pauzuje w najbliższym 

spotkaniu rozgrywanym przez drużynę w której występuje. 

W przypadku otrzymania czerwonej kartki za takie przewinienie jak np. brutalny 

faul, uderzenie przeciwnika, fizyczny lub słowny (wyzwiska) zatarg z sędzią 

prowadzącym zawody, zawodnik zostaje ukarany karą dyskwalifikacji od 2 meczów 

do całkowitego wykluczenia z rozgrywek (o wysokości kary decyduje organizator), 

c) w przypadku gdy zawodnik otrzyma czwartą żółtą kartkę lub czerwoną w trakcie 

rozgrywek otrzymuje on karę wykluczenia z najbliższego meczu rozgrywanego 

przez jego drużynę (po odbyciu kary, czyli pauzy w jednym spotkaniu zawodnik ma 

czyste konto) zawodnik ukarany drugą żółtą kartką, otrzymuje kartkę czerwoną                    

w konsekwencji nie może wystąpić już w tym spotkaniu, natomiast może grać                    

w kolejnym. 

d) decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne. To do 

niego należy interpretacja przepisów gry oraz ich egzekwowanie. Dyskusje z sędzią 

może podjąć TYLKO kapitan drużyny, jeżeli inny zawodnik podejmuje się 

dyskusji bądź też będzie się wulgarnie do niego odzywa sędzia ma prawo pokazać 

żółtą kartkę bądź czerwoną kartę w zależności od sytuacji i wykroczenia zawodnika 
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16. Kary zespołowe – w celu ograniczenia brutalności obowiązuje przepis o „przedłużonym” 

rzucie karnym tj. każdy odgwizdany faul danej drużyny jest liczony przez osobę 

odpowiedzialną w danym dniu za prowadzenie zawodów (miejsce przy stoliku 

sędziowskim). Limit fauli bez konsekwencji zespołowych w jednej połowie to 4 (cztery), 

każdy następny odgwizdany przez sędziego faul skutkuje „przedłużonym” rzutem karnym, 

którego nie można dobijać. W każdej połowie drużyna startuje z czystym kontem. 

Przedłużany karny jest wykonywany z pola wyznaczonego linią przerywaną. 

17. Gra wślizgiem jest niedozwolona za wyjątkiem wślizgu dokonywanego przez bramkarza         

w polu bramkowym oraz wślizgów blokujących.  

18. Na hali obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wnoszenia napojów alkoholowych,            

w tym piwa oraz spożywania ich pod rygorem wykluczenia danej drużyny, bądź zawodnika 

z turnieju. 

19. W przypadku jakichkolwiek sytuacji spornych zakazane jest rozstrzygania ich poprzez 

użycie siły, jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce drużyna, która się tego dopuści może 

otrzymać karę proporcjonalną do zdarzenia jakie miało miejsce. 

20. W przypadku, gdy drużyna chce przełożyć spotkanie musi to zrobić najpóźniej na 7 dni 

przed kolejką np. jeżeli mecz będzie 24 września to chęć przełożeni można najpóźniej 

zgłosić 17 września do godziny 12:00, tak by móc odwołać rezerwację hali. Taka 

informacja musi być zgłoszona do kapitana zainteresowanej drużyny i organizatora. 

Decyzję o jego przełożeniu podejmuje organizator rozgrywek CFL pod warunkiem, iż 

zarówno jedna i druga drużyna wyraziła zgodę na jego przełożenie. Jeśli przeciwnik się nie 

zgodzi mecz musi się odbyć. Takie uprawnienie przysługuje każdej drużynie raz na rundę. 

Zaległe spotkania będą wstawiane tak w terminarz jak to uzgodnią ze sobą zainteresowane 

drużyny. 

21. Jeżeli drużyna chce zmienić godzinę meczu w danej kolejce to musi się dogadać z rywalami 

oraz zespołami z którymi ta zmiana będzie miała miejsce. Takiej zmiany można dokonać               

3 razy na rundę. Chęć dokonania zmiany musi być zgłoszona do kapitanów 

zainteresowanych drużyn i organizatora najpóźniej 5 dni przed kolejką, a więc wtorek 

poprzedzający kolejkę do godziny 12:00. 

22. Każda drużyna ma prawo do udzielenie TRZECH walkowerów w ciągu trwania rozgrywek 

ligowych. W związku z czym czwarte oddanie meczu walkowerem i każde następne 

skutkuje karą finansową w wysokości 50 zł płatną przed następną kolejką. Sytuacja nie 

dotyczy zespołu, który po 3 wakowerach wycofuje się z rozgrywek. W przypadku 

wycofania się drużyny z rozgrywek jej wyniki zostają, jeżeli drużyna ta rozegrała co 

najmniej 50% spotkań zaplanowanych na cały sezon. Wszystkie pozostałe mecze jakie 

miałyby się odbyć są traktowane jako walkowery. 

23. Jakiekolwiek odwołania od decyzji organizatora rozgrywek oraz wszelkie inne problemy 

mogą zgłaszać TYLKO kapitanowie drużyn. 

24. Każdy zespół podczas spotkania ma prawo poprosić raz na połowę o 30 sekundową przerwę 

tzw. „czas”. Taka potrzebę zgłasza kapitan danej drużyny.W tym czasie czas spotkania jest 

zatrzymywany. Czas dla drużyny można otrzymać wyłącznie wtedy gdy drużyna prosząca 

o  niego jest w posiadaniu piłki, a ta nie bierze udziału w grze (opuściła boisko, bądź stały 

fragment gry).  

25. Zmiana zawodników następuje z zachowaniem następujących warunków 

 Zawodnik opuszczający boisko musi przekroczyć linie boczną w obrębie strefy zmian 

jego drużyny.  

    Zawodnik wchodzący również musi to uczynić w obrębie strefy zmian. 

26. Sankcje, jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko  

zanim  zawodnik schodzący je opuści: 

 Gra powinna zostać przerwana. 

 Zawodnik schodzący zostaje ponaglony do zejścia z boiska. 

 Zawodnik rezerwowy zostaje upomniany żółtą kartką. 

 Grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej                    

z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu 

karnym, rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej położenia 

piłki w chwili przerwania gry. 

27. Jeżeli podczas przeprowadzania zmiany zawodnik rezerwowy wejdzie na boisko poza strefą 

zmian lub zawodnik schodzący uczyni to poza strefą zmian: 

 Gra powinna zostać przerwana. 

 Zawodnik rezerwowy zostaje upomniany żółtą kartką. 

    Grę wznawia się rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie przeciwnej                   

z miejsca gdzie była piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli miało to miejsce w polu 

karnym , rzut wolny pośredni należy wykonać z linii pola karnego najbliżej położenia 

piłki w chwili przerwania gry. 
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4. System rozgrywek: 
 

1. Mecze będą rozgrywane w niedziele od godziny 9:00. Terminarz spotkań będzie dostępny              

na początku września 2018. 

2. Czas pojedynczego meczu 2 x 20 minut. 

3. Zawody należy zweryfikować jako walkower 0:5 na niekorzyść danej drużyny: 

a) nie stawienia się na zawody bądź spóźnienia się powyżej 5 minut, 

b) w której brał udział nieuprawniony do gry zawodnik (nie był zgłoszony                          

do rozgrywek),  

c) drużyna nie posiada na tylu zawodników by móc rozpocząć spotkanie (patrz punkt 

3.5). 

4. Punktacja w meczach przedstawia się następująco : 

a) za zwycięstwo –  3 pkt, 

b) za remis  –  1 pkt, 

c) za porażkę  –  0 pkt. 

5. W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn, o zajętym 

miejscu decydują: 

a) ilość zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami, 

b) korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach 

tych drużyn, 

c) korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w całym sezonie 

d) ilość zdobytych bramek,  

e) ilość wygranych spotkań 

f) w przypadku gdy zespołami o jednakowej ilości punktów są drużyny, których 

kolejność jest ważna pod względem ostatecznego układu na podium, a powyższe 

przepisy nie rozstrzygną o tym kto zajmie dane miejsce to zarządza się spotkanie 

barażowe mające miejsce w dniu zakończenia rozgrywek. Czas trwania spotkania 

określany jest w dniu meczu. Jeśli ono nie przyniesie rozstrzygniecia wykonywana 

jest seria 3 rzutów karnych, które w przypadku remisu wykonywane                                     

są do pierwszego błędu. W pozostałych przypadkach zespoły są klasyfikowane                     

ex aequo. 

 

 5.     Nagrody : 
 

1. Zespoły z miejsc od 1 - 3 otrzymują: Puchar oraz inne nagrody rzeczowe. 

2. Puchar FAIR PLAY otrzymuje drużyna, która w oddzielnej klasyfikacji ma najmniejszą 

ilość karnych punktów z tytułu: walkowerów, żółtych i czerwonych kartek.  

3. Nagrody indywidualne zostają przydzielone po głosowaniu w którym udział biorą 

wszystkie drużyny uczestniczące w rozgrywkach. Każda drużyna wybiera po jednym 

zawodniku z poniższej kategorii (głos nie może nim być oddany na  zawodnika własnej 

drużyny): 

 najlepszy strzelec, 

 najlepszy bramkarz, 

 MVP sezonu (najbardziej wartościowy gracz). 

 Uwaga dotycząca najlepszego strzelca – przy równej ilości zdobytych bramek przez więcej 

niż jednego  zawodnika o zdobyciu tytułu króla strzelców decyduje wyższe miejsce drużyny              

w klasyfikacji końcowej  rozgrywek. 

 

6.  Postanowienia końcowe 
 

1. Zawodnicy biorą udział w rozgrywkach  na własną odpowiedzialność, a składając podpis       

na liście zawodników potwierdzają, iż stan zdrowia pozwala im na udział w tego typu 

rozgrywkach. 

2. W hali sportowej wszyscy uczestnicy winni podporządkować się Regulaminowi Hali 

Sportowej oraz pracownikom hali lub kapitanom drużyn oraz organizatorom rozgrywek. 

3. We wszystkich sprawach dotyczących w/w rozgrywek, a nie objętych przepisami 

niniejszego regulaminu decyzje podejmie organizator zawodów. 

4. W przypadku wandalizmu (niszczenie sprzętu i mienia hali) przez zawodnika,                    

czy zawodników ich zostaną oni pociągnięci do odpowiedzialności finansowej z tytułu 

wyrządzonych szkód. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo na  dokonywanie zmian w regulaminie gdyby miało 

znaczący wpływ na usprawnienie przebiegu rozgrywek. 

6. Wszelkiego rodzaju sytuacje sporne i naruszenia powyższego regulaminu będą 

rozpatrywane indywidualnie przez organizatora, który wszystkie swoje decyzje będzie 

podejmował większością głosów i podawał do wiadomości.    

L
IG

A
 F

U
T

S
A

L
U

 

S
E

Z
O

N
 2

0
1
8
/2

0
1
9

 


