REGULAMIN
Cieszyńskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
Sezon 2017/2018
§1
Cel rozgrywek
Celem rozgrywek jest popularyzowanie piłki nożnej wśród mieszkańców Cieszyna i okolic,
dobra zabawa, propagowanie i rozwój stałych form uczestnictwa mieszkańców Miasta
w kulturze fizycznej, a tym samym pozytywne zagospodarowanie czasu wolnego oraz
działanie na rzecz promocji zdrowia i zdrowego trybu życia.
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§2
Organizator rozgrywek
Organizatorem rozgrywek jest Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.
Organizatorzy rozgrywek:
opracowują regulamin i terminarz rozgrywek,
będą weryfikować wyniki spotkań,
prowadzą ewidencję drużyn oraz zawodników,
będą prowadzić nadzór nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek.

§3
Terminy i miejsce rozgrywania spotkań
Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminem opracowanym przez Organizatora.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozgrywek po wcześniejszym ustaleniu
z przedstawicielami drużyn. Mecze rozgrywane są na Hali Sportowej Uniwersytetu Śląskiego
w Cieszynie przy ul. Paderewskiego 9.
§4
System rozgrywek
Rozgrywki sezonu 2017/2018 będą prowadzone systemem każdy z każdym. W przypadku
większej ilości zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany systemu rozgrywek
z podziałem na dwie ligi.
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§5
Zgłoszenia drużyn
W rozgrywkach mogą brać udział zespoły stanowiące reprezentacje: zakładów pracy,
urzędów, instytucji, a także zespoły nieformalnie utworzone przez mieszkańców
bloku, ulicy czy osiedla z terenu Miasta Cieszyn i okolic.
W skład drużyny muszą wchodzić osoby, które w sezonie poprzedzającym rozgrywki
(2016/2017) oraz w czasie trwania rozgrywek nie były i nie są zrzeszone w innych
stowarzyszeniach lub klubach sportowych.
Zgłoszenie drużyny powinno być złożone na obowiązującym druku – KARTA
DRUŻYNY łącznie z opłaceniem wpisowego.
Wraz z kartą drużyny obowiązkowo należy dołączyć dokument BOZPN
potwierdzający fakt, iż wszyscy zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek posiadają status
amatora (roczna karencja).
Drużyna w ramach opłacenia wpisowego może zgłosić 12 zawodników, a każdy
zawodnik powyżej 12-ego opłacany jest dodatkowo.

6. Pisemne zgłoszenie dodatkowego zawodnika należy składać na specjalnym druku
dostępnym pod adresem www.azscieszyn.us.edu.pl
7. W meczach mogą brać udział tylko i wyłącznie zawodnicy, którzy zostali zgłoszeni do
rozgrywek zgodnie z regulaminem.
8. Zawodnik może być zgłoszony tylko do jednej drużyny. Zgłoszenie obowiązuje do
końca rozgrywek.
9. Wygłoszenie zawodnika należy dokonać na obowiązującym druku.
10. W przypadku wygłoszenia zawodnika z drużyny nie może on być ponownie zgłoszony
do rozgrywek w danym sezonie (zarówno do swojej jak i przeciwnej drużyny).
11. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach zobowiązani są poddać się wcześniejszym
badaniom lekarskim i napisać oświadczenie stwierdzające ich dobry stan zdrowia.
12. Zawodnicy niepełnoletni powinni posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego na
udział w rozgrywkach.
13. Amatorem jest każdy zawodnik, który od roku (jednego pełnego sezonu) nie jest
zarejestrowany w agendach PZPN.
14. Zawodnik, który w sezonie poprzedzającym rozgrywki i w czasie trwania rozgrywek
jest zawodnikiem klubu sportowego zostaje zdyskwalifikowany, a w jego miejsce nie
będzie można zgłosić innego zawodnika.
15. Nie przewiduje się zmiany barw klubowych zawodnika w trakcie trwania danej edycji
rozgrywek.
16. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników
drużyny oraz zakwestionowania uprawnień zawodników do gry w danym zespole.
Protesty kapitanów odnośnie tożsamości oraz uprawnień do gry winny być składane
najpóźniej do końca spotkania u sędziego prowadzącego zawody. W innym terminie
protesty nie będą przyjmowane.
17. W razie jakichkolwiek wątpliwości kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać
dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie danej
drużyny. W razie nie okazania dowodu tożsamości zawodnik nie może brać udziału
w grze w jednym spotkaniu.
18. W przypadku stwierdzenia udziału w meczu zawodnika nie zgłoszonego do gry
w danej drużynie w sezonie rozgrywkowym 2017/2018 zostanie orzeczony walkower
na korzyść drużyny przeciwnej. Wszystkie poprzednie mecze z udziałem tego
zawodnika również zostaną zweryfikowane jako walkower na korzyść drużyny
przeciwnej.
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§6
Opłaty i kary
Dokonanie opłaty startowej w wysokości: 1.200,00zł (opłaconych 12 zawodników).
Zgłoszenie dodatkowego zawodnika: 20,00zł.
Nieobecność nieusprawiedliwiona na meczu: 30,00zł (wyjątek stanowi wcześniejsze
powiadomienie Organizatora o nie wstawieniu się na rozgrywki min. jeden tydzień
przed rozgrywaną kolejką).
W przypadku chęci przeniesienia meczu zainteresowane drużyny muszą wcześniej
wspólnie ustalić termin jego rozegrania, koszty obsługi sędziowskiej oraz technicznej
pokrywa drużyna, która wystąpiła z prośbą o przełożenie meczu. Mecz musi zostać
rozegrany nie później niż do dwóch tygodni od dnia zaplanowanego
w harmonogramie rozgrywek spotkania. Przy braku rozegrania spotkania zostanie
orzeczony walkower drużyny, która wystąpiła z prośbą o przeniesienie meczu.

5. Opłat można dokonać przelewem na konto KU AZS Uniwersytetu Śląskiego
Credit Agricole Bank Polska SA 48 1940 1076 3036 7159 0000 0000 (w tytule: nazwa
drużyny, CALF)

§7
Przepisy i zasady gry
W rozgrywkach Cieszyńskiej Amatorskiej Ligi Futsalu przestrzegane będą przepisy gry
w FUTSAL.
§8
Badania lekarskie i ubezpieczenie zawodników
1. Drużyny biorą udział w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
2. Ubezpieczenie drużyn od następstw i nieszczęśliwych wypadków – we własnym
zakresie.
3. Uczestnicy mogą wykupić ubezpieczenie NNW u Organizatora. Koszt ubezpieczenia
dla każdego zawodnika wynosi 55zł na kwotę 6.500zł. Ubezpieczenie zapewnia
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Ubezpieczeni stają się jednocześnie
członkami KU AZS UŚ Cieszyn oraz mogą korzystać z dodatkowych ofert
skierowanych dla członków AZS (m.in. zniżki u partnerów GO SPORT, Regatta,
SportowySklep.pl, możliwość korzystania z siłowni).
§9
Sędziowie
1. Obsady sędziowskiej na poszczególne mecze dokonuje Organizator.
§10
Protokoły z zawodów
1. Protokoły są dokumentacją rozgrywek, które przechowuje Organizator.
2. Na podstawie protokołów sędziowskich Organizator zatwierdza wyniki.
3. Na prośbę drużyny Organizator może udostępnić protokoły z meczów.
§11
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin wraz z przepisami gry w FUTSAL są jedyną podstawą rozgrywek
Cieszyńskiej Amatorskiej Ligi Futsalu w sezonie 2017/2018.
2. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi, który
może dokonywać jego zmian, lecz nie podczas trwania danej edycji rozgrywek.
3. Regulamin obowiązuje w rozgrywkach Cieszyńskiej Amatorskiej Ligi Futsalu
w sezonie 2017/2018.
Kontakt:
ul. Paderewskiego 9
43-400 Cieszyn
Adrian Tomica, tel. 607527299, e-mail: adrian.tomica@us.edu.pl
Sylwia Ryszawy, tel. 886807231, e-mail: s.ryszawy@gmail.com
www.azscieszyn.us.edu.pl

