Uchwała nr VII/59 z dnia 30 sierpnia 2016 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej
w sprawie przyjęcia Regulaminu Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017
i następne
Na podstawie art. 36 § 1 pkt 9) i 12) Statutu PZPN postanawia się, co następuje:
I. Przyjmuje się Regulamin rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, w następującym brzmieniu:
Regulamin Rozgrywek o Mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu na sezon 2016/2017 i następne
Artykuł 1.
1. W rozgrywkach Ekstraklasy bierze udział 12 drużyn w jednej grupie, które zakwalifikowały się na
podstawie uzyskanych wyników rozgrywek Ekstraklasy Futsalu i I ligi Polskiej Ligi Futsalu sezonu
2015/2016., z zastrzeżeniem art. 2 par. 6 pkt a -c.
2. Rozgrywki Ekstraklasy Futsalu prowadzone są z wykorzystaniem funkcjonalności systemu
Elektronicznego Protokołu Meczowego.
Artykuł 2.
1. W rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu nie mogą występować drużyny klubu, które decyzją właściwych
organów PZPN nie otrzymały licencji na występowanie w Ekstraklasie Futsalu w sezonie 2016/2017
lub nie spełniają wymogów, określonych w art. 3 ustawy z 25 czerwca 2010 roku o sporcie.
2. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu nie
uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie według procedury
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym PZPN, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach
Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2015/2016 zgodnie z liczbą zdobytych punktów, jednakże zostanie
przesunięty do I ligi PLE. W takiej sytuacji miejsce w Ekstraklasie zachowuje zespół:
a. w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna Ekstraklasy Futsalu prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy
Futsalu zachowa zespół, który w sezonie 2015/2016 został sklasyfikowany na 11. miejscu lub
b. w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna I ligi PLF prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu zachowa
zespół Ekstraklasy Futsalu, który przegrał w meczu barażowym o prawo gry w Ekstraklasie Futsalu w
sezonie 2016/2017.
3. W sytuacji, gdyby spośród klubów występujących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach Ekstraklasy
Futsalu nie uzyskał licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie Futsalu według
procedury przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym więcej niż jeden klub, kluby te zostaną
sklasyfikowane w rozgrywkach Ekstraklasy w sezonie 2015/2016 zgodnie z liczbą zdobytych punktów,
jednakże zostaną przesunięte do I ligi PLE.
4. W sytuacji, o której mowa w pkt 2.3., gdyby:
a) licencji nie otrzymały dwa kluby —prawo gry w Ekstraklasie Futsalu zachowa zespół:
-w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna Ekstraklasy Futsalu prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy
Futsalu zachowa zespół, który w sezonie 2015/2016 został sklasyfikowany na 11. miejscu oraz zespół

I ligi PLF, który przegrał w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklas Futsalu w
sezonie 2016/2017.
-w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna I ligi PLF prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu zachowa
zespół Ekstraklasy Futsalu, który przegrał w meczu barażowym o prawo gry w
Ekstraklasie Futsalu w sezonie 2016/2017 oraz zespół, który w sezonie 2015/2016 został
sklasyfikowany na 11. miejscu rozgrywek Ekstraklasy Futsalu.
b) licencji nie otrzymały trzy kluby —prawo gry w Ekstraklasie Futsalu zachowa zespół:
-w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna Ekstraklasy Futsalu prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy
Futsalu zachowa zespół, który w sezonie 2015/2016 został sklasyfikowany na 11. miejscu, zespół I ligi
PLF, który przegrał w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklas Futsalu w sezonie
2016/2017 oraz zespół, który przegrał dwumecz barażowy pomiędzy wicemistrzami I ligi PLF o prawo
gry w meczach barażowych o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie 2016/2017.
-w przypadku kiedy w dwumeczu barażowym o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w
sezonie 2016/2017, zwycięży drużyna I ligi PLF prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu zachowa
zespół Ekstraklasy Futsalu, który przegrał w meczu barażowym o prawo gry w Ekstraklasie Futsalu w
sezonie 2016/2017, zespół, który w sezonie 2015/2016 został sklasyfikowany na 11. miejscu
rozgrywek Ekstraklasy Futsalu oraz oraz zespół, który przegrał dwumecz barażowy pomiędzy
wicemistrzami I ligi PLF o prawo gry w meczach barażowych o prawo gry w rozgrywkach Ekstraklasy
Futsalu w sezonie 2016/2017.
5. W sytuacji, gdy klub występujący w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLF nie
uzyska licencji na występowanie w następnym sezonie w Ekstraklasie Futsalu według procedury
przewidzianej w Podręczniku Licencyjnym, klub ten zostanie sklasyfikowany w rozgrywkach
aktualnego sezonu na miejscu, które zajął w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLF, ale nie otrzyma
prawa gry w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie następnym.
6. W sytuacji, o której mowa w pkt 5., gdyby licencji nie otrzymał jeden lub więcej klubów
występujących w sezonie 2015/2016 w rozgrywkach o mistrzostwo I ligi PLE przy uzupełnieniu
klubów, biorących udział w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu w sezonie następnym bierze się pod
uwagę kluby w następującej kolejności:
a) klub, który zwyciężył w dwumeczu barażowym pomiędzy zespołami, które w sezonie 2015/2016
zajęły 2. miejsca w obu grupach I lidze PLE,
b) klub, który przegrał w dwumeczu barażowym pomiędzy zespołami, które w sezonie 2015/2016
zajęły 2. miejsca w I lidze PLF,
c) w innym przypadku upoważnia się Zarząd/Walne Zgromadzenie Spółki Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o.
do podjęcia decyzji w przedmiocie uzupełnienia uczestników rozgrywek w sezonie 2016/2017, lub
przeprowadzenia rozgrywek z udziałem mniej niż 12-tu zespołów.
7. Zasady przyznawania licencji drużynom występującym w Ekstraklasie Futsalu reguluje odrębna
uchwała Zarządu PZPN.
8. Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. jest upoważniona do użycia fotograficznego oraz audio-wizualnego
materiału dotyczącego zawodników oraz przedstawicieli klubów, jak też i nazw klubów, emblematów

oraz koszulek meczowych dla niekomercyjnych celów w ramach organizacji meczów Ekstraklasy
Futsalu. Na żądanie, kluby muszą wyposażyć Futsal Ekstraklasę sp. z o.o. bez dodatkowej opłaty we
właściwy materiał, jak i stosowną dokumentację. Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. jest upoważniona do
sporządzenia fotograficznego, audio-wizualnego materiału, który może być udostępniony mediom
celem publikacji.
Artykuł 3.
1. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu prowadzi Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.,
która podejmuje bieżące decyzje w sprawach organizacyjno-porządkowych związanych z przebiegiem
rozgrywek oraz prowadzi postępowania dyscyplinarne i wydaje decyzje w I instancji w sprawach
naruszenia przepisów przez kluby, zawodników, trenerów i pozostałe osoby towarzyszące
uczestniczące w rozgrywkach.
2. Rozgrywki o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu są prowadzone w terminach ustalonych przez Komisję
Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. i zatwierdzonych przez Zarząd Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.,
3. Kluby uczestniczące w rozgrywkach sezonu 2016/2017 wpłacają na rachunek bankowy Futsal
Ekstraklasy Sp. z o.o., z podaniem tytułu wpłaty, wpisowe w wysokości ustalonej odrębnymi
przepisami Rady Nadzorczej Spółki, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach Spółki,
4. Kluby biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do posiadania oficjalnego adresu poczty
elektronicznej za pomocą, której:
a) kierują korespondencję w sprawach rozgrywek bezpośrednio do biura Zarządu Futsal Ekstraklasy
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
b) otrzymują z biura Zarządu Futsal Ekstraklasy Spółka z ograniczoną odpowiedzialności pocztą
elektroniczną komunikaty i pisma dotyczące rozgrywek.
Artykuł 4.
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu rozgrywane są na podstawie przepisów gry w piłkę
nożną futsal, zgodnie z niniejszym regulaminem i obowiązującymi przepisami PZPN oraz Futsal
Ekstraklasy sp. z o.o. 2. Uczestnicząc w rozgrywkach kluby zobowiązane są:
a) przestrzegać Przepisów gry w piłke nożną futsal oraz inne regulaminy PZPN i Futsal Ekstraklasy sp.
z o.o.,
b) przestrzegać zasad fair play,
c) wystawiać w zawodach najsilniejszy skład,
d) postępować zgodnie z Regulaminem w zakresie bezpieczeństwa podczas rozgrywek
organizowanych przez PZPN i Futsal Ekstraklasę sp. z o.o.,
e) przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie wskazanym przez Futsal Ekstraklasę sp. z o.o.
zdjęcia swoich zawodników i trenerów, informacje o historii klubu oraz zdjęcia hali, a także inne
informacje wymagane przez Futsal Ekstraklasę sp. z o.o. do celów promocyjnych.
f) przekazać przed rozpoczęciem rozgrywek w terminie i formacie wskazanym przez Futsal
Ekstraklasę sp. z o.o. zdjęcia wszystkich oficjalnych kompletów strojów meczowych (koszulki,
spodenki, getry, w tym stroje bramkarzy).

3. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy rozgrywane są wyłącznie oficjalnymi piłkami Futsal Ekstraklasy
sp. z o.o. w kolorystyce ustalonej przez Zarząd Spółki.
4. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w przypadku konfliktów wynikających z
umów pomiędzy klubami a ich sponsorami lub producentami sprzętu, które dotyczą stosowania
przepisów PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o..
Artykuł 5.
1. Jeżeli spotkanie nie odbędzie się lub zostanie przerwane przez sędziego przed upływem
regulaminowego czasu gry i niedokończone z jakichkolwiek przyczyn niezależnych od organizatora
zawodów, obu klubów, ich piłkarzy oraz kibiców -wówczas spotkanie to należy dokończyć (gdy
zostało już rozpoczęte) lub rozegrać od początku (gdy nie zostało rozpoczęte) w najbliższym
możliwym terminie.
2. Do podjęcia decyzji w sprawie dokończenia (rozegrania) meczu upoważniona jest co do zasady
Komisja Ligi Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. W drodze wyjątku, decyzję w sprawie dokończenia
(rozegrania) meczu podejmuje Delegat/Obserwator PZPN na dane spotkanie w przypadku, gdy
przyczyną nie rozegrania lub przerwania spotkania są okoliczności siły wyższej (np. awaria
oświetlenia).
3. Koszty organizacji dokończenia (rozegrania) meczu, w tym koszty zakwaterowania sędziów,
obserwatora i delegata PZPN oraz ewentualnego noclegu dla drużyny gości ponosi gospodarz
spotkania.
4. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. decyzji o rozegraniu w
nowym terminie zawodów, które nie mogły zostać rozegrane w pierwotnie wyznaczonym terminie z
przyczyn określonych w ust. 5.1. powyżej, dla zawodów rozgrywanych w nowym terminie stosuje się
wszystkie zasady określone przepisami PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
5. W przypadku podjęcia przez właściwe organy Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. decyzji o dokończeniu
zawodów przerwanych przed upływem regulaminowego czasu gry -zawody dokańczane w nowym
terminie są rozgrywane przy zachowaniu następujących zasad:
a) gra zostaje wznowiona od minuty, w której nastąpiło przerwanie zawodów, z zaliczeniem wyniku
uzyskanego do momentu przerwania zawodów,
b) zespoły przystępują do dokańczania zawodów w składach liczbowych z uwzględnieniem wykluczeń
dokonanych w zawodach przerwanych,
c) w zawodach dokańczanych mogą uczestniczyć wszyscy zawodnicy uprawnieni do gry w danym
klubie w terminie dokańczania zawodów, poza zawodnikami:
-którzy opuścili boisko w trakcie przerwanych zawodów w związku z otrzymaniem czerwonej kartki,
-którzy nie byli w trakcie zawodów przerwanych zawodnikiem klubu, w którego barwach występują w
chwili dokańczania zawodów
-którzy odbywali w trakcie zawodów przerwanych karę dyskwalifikacji z powodu ilości kartek
otrzymanych od początku rozgrywek lub z innych przyczyn,
d) zawodnik, który od początku rozgrywek do dnia dokańczania zawodów, otrzymał liczbę kartek
powodujących obowiązek odbycia kary dyskwalifikacji lub, na którego nałożono obowiązek odbycia
kary dyskwalifikacji z innych przyczyn, nie może odbyć tej kary w dokończonych zawodach.

Artykuł 6.
1. Zawodnik, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzyma napomnienie (żółtą
kartkę) zostanie automatycznie ukarany:
a) przy trzecim napomnieniu -karą pieniężną w wysokości 100 zł.
b) przy czwartym napomnieniu -karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
c) przy szóstym napomnieniu -karą pieniężną w wysokości 200 zł.
d) przy siódmym napomnieniu -karą dyskwalifikacji w wymiarze 1 meczu,
e) przy dziewiątym napomnieniu -karą pieniężną w wysokości 400 zł.
f) przy dziesiątym napomnieniu -karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów,
g) przy każdym kolejnym napomnieniu -karą dyskwalifikacji w wymiarze 2 meczów i karą pieniężną w
wysokości 800 zł.
2. Zawodnikowi, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu został wykluczony z gry
(czerwona kartka) w wyniku otrzymania dwóch napomnień (żółte kartki) wlicza się obie te kartki do
rejestru napomnień zawodnika.
3. Zawodnikowi, który w czasie zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu został wykluczony z gry w
wyniku samoistnej czerwonej kartki, wymierza się automatycznie karę dwóch meczów
dyskwalifikacji, chyba że przewinienie polegało na:
a) naruszeniu nietykalności cielesnej lub fizycznym znieważeniu innych osób biorących udział w grze
lub poza nią,
b) wysoce niesportowym, grubiańskim i ordynarnym zachowaniu się przed, w czasie meczu lub poza
nim.
W opisanych wyżej przypadkach przeprowadza się postępowanie dyscyplinarne, po którym organ
dyscyplinarny orzeka karę dyskwalifikacji od 3 meczów do kary dyskwalifikacji czasowej.
4. Zasad określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się wobec zawodnika wykluczonego z
gry (samoistna czerwona kartka) w sytuacji, gdy:
a) pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego
zawodnika popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,
b) pozbawia drużynę przeciwnika bramki lub realnej szansy jej zdobycia zagrywając piłkę ręką, przy
czym nie dotyczy to bramkarza we własnym polu karnym,
c) pozbawia drużynę przeciwnika realnej szansy zdobycia bramki -jako bramkarz -zatrzymując ręką
piłkę poza własnym polem karnym.
W tych przypadkach wymierza się karę jednego meczu dyskwalifikacji.
5. Zawodnik, którego sędzia wykluczył z gry za przewinienia opisane w ust. 3 pkt. a i b niniejszego
artykułu jest automatycznie zawieszony w prawach zawodnika i do czasu orzeczenia kary nie może
brać czynnego udziału w rozgrywkach Ekstraklasy PLF.

6. Bieg kar, które wiążą się z automatyczną dyskwalifikacją określoną ilością meczów, rozpoczyna się
od meczu następnego po otrzymaniu kartki. Od tych kar nie można się odwołać. Kary te nie mogą być
zmniejszone, zawieszone lub darowane.
7. Wymierzenie kary możliwe jest również, gdy sędzia nie widział przewinienia dyscyplinarnego
zawodnika, działacza, trenera oraz innych osób. Przepisy Art. 49 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN
stosuje się odpowiednio.
8. Usunięcie przez sędziego w czasie meczu z ławki przeznaczonej dla zawodników rezerwowych
którejkolwiek ze znajdujących się tam osób jest równoznaczne z wykluczeniem z gry (czerwona
kartka) i podlega karze.
9. W przypadku przerwania zawodów i konieczności ich powtórzenia otrzymane przez zawodników
żółte i czerwone kartki zalicza się do rejestru napomnień i wykluczeń zawodnika z gry. Zawody, które
zostały przerwane i zweryfikowane jako walkower bierze się pod uwagę przy zaliczaniu na poczet kar
odbywanych przez ukaranych zawodników.
10. Zasady uczestnictwa zawodników w spotkaniach dokańczanych określa § 7 pkt I Przepisy w
sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku.
11. Klub, którego zawodnicy w czasie jednych zawodów o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymają
cztery lub więcej napomnień i wykluczeń (żółtych i czerwonych kartek), zostanie automatycznie
ukarany karą finansową w wysokości 200 złotych.
12. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Futsal Ekstraklasy sp. z
o.o., a dowód wniesienia opłaty niezwłocznie należy przesłać do Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z
o.o. na adres: komisjaligi@futsalekstraklasa.pl
13. Zawodnik ukarany karą pieniężną nie może występować w spotkaniach mistrzowskich do czasu
wpłacenia orzeczonej kwoty pieniężnej na konto organu prowadzącego rozgrywki.
Artykuł 7.
1. Napomnienia zalicza się odrębnie dla rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu oraz innych klas
rozgrywkowych.
2. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w innych rozgrywkach
prowadzonych przez Wydział Futsalu PZPN podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie
mają wpływu na rozgrywki Ekstraklasy Futsalu, w których uczestniczy zawodnik z wyjątkiem
czasowych lub na stale kar dyskwalifikacji, orzeczonych przez właściwy organ dyscyplinarny Futsal
Ekstraklasy Sp. z o.o. lub PZPN.
3. Kary dyscyplinarne związane z grą (żółte i czerwone kartki) wymierzone w rozgrywkach Ekstraklasy
Futsalu podlegają wykonaniu wyłącznie w tych rozgrywkach i nie mają wpływu na inne rozgrywki
prowadzone przez Komisję ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN, w których uczestniczy zawodnik z
wyjątkiem czasowych lub na stale kar dyskwalifikacji, orzeczonych przez właściwy organ
dyscyplinarny Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. lub PZPN.
4. W przypadku zmiany barw klubowych zawodnika z klubu uczestniczącego w rozgrywkach o
mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu lub zmiany barw klubowych zawodnika z polskiego klubu
występującego w innej klasie rozgrywkowej i konieczności odbycia kary wynikającej z liczby
napomnień (żółtych kartek), udzielonych w rozgrywkach mistrzowskich, po zmianie barw klubowych

zawodnik zobowiązany jest do odbycia kary w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy PLF bez
względu na fakt występowania uprzednio w Ekstraklasie PLF lub innej klasie rozgrywkowej.
Artykuł 8.
1. Każda drużyna rozgrywa z pozostałymi drużynami dwa spotkania, u siebie jako gospodarz oraz u
przeciwnika jako gość.
2. 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.
Artykuł 9.
1. W Rozgrywkach Futsal Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie zasadniczej ustala się na
podstawie liczby zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów po rundzie zasadniczej przez dwa lub więcej
Klubów, o zajętym miejscu decydują, w kolejności:
2.1. przy dwóch zespołach:

a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami,
c. przy dalszej równości, według obowiązującej reguły UEFA, że bramki strzelone na wyjeździe liczone
są „podwójnie”, korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w meczach między
tymi Klubami,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
f. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.
2.2. przy więcej niż dwóch Klubach:
a. liczba zdobytych punktów w meczach między tymi Klubami,
b. przy równej liczbie punktów korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w
meczach między tymi Klubami,
c. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych w meczach między tymi Klubami,
d. przy dalszej równości, korzystniejsza różnica bramek we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,

e. przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich meczach w rundzie
zasadniczej,
f. przy dalszej równości, losowanie przeprowadzone przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.
3. W Rozgrywkach Futsal Ekstraklasy kolejność Klubów w tabeli po rundzie finałowej ustala się
według liczby zdobytych punktów, zgodnie z zasadami określonymi w art. 4.3.4., z zastrzeżeniem, iż
najniżej sklasyfikowany Klub w grupie A na zakończenie sezonu nie może zająć miejsca niższego niż 6,
zaś najwyżej sklasyfikowany Klub w grupie B na zakończenie sezonu nie może zająć miejsca wyższego
niż 7.
4. W przypadku uzyskania w tej samej grupie równej liczby punktów przez dwa lub więcej Klubów, o
zajętym miejscu decyduje wyższe miejsce w tabeli po rundzie zasadniczej.
5. Weryfikację rozgrywek przeprowadza Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o..
6. Organem właściwym do weryfikacji zawodów, jako walkower, jest Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy
sp. z o.o.

Artykuł 10.
1. Klub, który zdobędzie 1. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje tytuł
Mistrza Polski w Futsalu oraz złote medale (30 sztuk) i reprezentuje Polskę w rozgrywkach Pucharu
UEFA.
2. Klub, który zdobędzie 2. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsal otrzymuje tytuł
Wicemistrza Polski w futsalu oraz srebrne medale (30 sztuk).
3. Klub, który zdobędzie 3. miejsce w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu otrzymuje
brązowe medale (30 sztuk).
4. Drużyna, która w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu zostanie sklasyfikowana w tabeli na miejscu 10.,
rozegra dwumecz ze zwycięzcą barażu pomiędzy zespołami, które zajmą 2. miejsca w obu grupach I
ligi PLF, o prawo gry w Ekstraklasie Futsalu w następnym sezonie.
5. Drużyny, które w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu zostaną sklasyfikowane na miejscach 11. i 12.,
spadają do I ligi PLF, w której rozgrywać będą zawody w następnym sezonie
6. W sprawach dotyczących uczestnictwa polskich drużyn w rozgrywkach UEFA i nieokreślonych
niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy UEFA.
7. Podczas oficjalnej uroczystości w hali wręczane jest trofeum, ufundowane przez Futsal Ekstraklasę
Sp. z o.o. Dopuszcza się możliwość wręczania innych nagród po uzgodnieniu scenariusza z Komisją
Ligi.
Artykuł 11.
1. Rozgrywki Futsal Ekstraklasy zostaną rozegrane w dwóch rundach: zasadniczej i finałowej.
2. Runda zasadnicza:
2.1. Każdy Klub rozgrywa z pozostałymi Klubami dwa mecze, u siebie jako gospodarz oraz u
przeciwnika jako gość;

2.2. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3
punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz przegrany;
2.3. Po rozegraniu rundy zasadniczej Kluby zostaną podzielone na dwie grupy: A i B, w której będą
występować następujące Kluby:

2.3.1.: grupa A: Kluby z miejsc 1-6 po rundzie zasadniczej,
2.3.2.: grupa B: Kluby z miejsc 7-12 po rundzie zasadniczej.
3. O kolejności Klubów po zakończeniu rundy zasadniczej decydują zasady określone w art.
9.1. I 9.2.;
4. Klubom po zakończeniu rundy zasadniczej przed przystąpieniem do rundy finałowej zostanie
uwzględniona połowa zdobytych punktów w rundzie zasadniczej (przykładowo 18 punktów w
rundzie zasadniczej = 9 punktów przed rundą finałową). W przypadku uzyskania nieparzystej liczby
punktów w rundzie zasadniczej, Klubom zostanie uwzględniona połowa zdobytych punktów w
rundzie zasadniczej z zaokrągleniem w górę o 0,5 punktu (przykładowo 19 punktów w rundzie
zasadniczej = 9,5 punktu + 0,5 punktu = 10 punktów przed rundą finałową).
5. Runda finałowa:
5.1. Każdy Klub w swojej grupie rozgrywa z pozostałymi Klubami w swojej grupie jeden mecz
według poniższego schematu, odpowiadającemu miejscu Klubu po zakończeniu rundy zasadniczej:

Grupa A:
23. kolejka: 1-6; 2-5; 3-4
24. kolejka: 2-6, 3-1, 4-5
25. kolejka: 6-5, 1-4, 2-3
26. kolejka: 3-6, 4-2, 5-1
27. kolejka: 1-2; 6-4, 5-3

Grupa B:
23. kolejka: 7-12, 8-11, 9-10
24. kolejka: 8-12, 9-7, 10-11
25. kolejka: 12-11, 7-10, 8-9
26. kolejka: 9-12, 10-8, 11-7
27. kolejka: 7-8, 12-10, 11-9
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp z o.o., może ustalić
inną kolejność rozgrywania kolejek w poszczególnych grupach, o których mowa w punkcie 5.1.;

7. Za każdy rozegrany mecz przyznaje się liczbę punktów w zależności od uzyskanego wyniku: 3
punkty za zwycięstwo; 1 punkt za mecz nierozstrzygnięty (remis); 0 punktów za mecz przegrany;
8. Klubom po zakończeniu rundy finałowej zostanie uwzględniona liczba punktów zdobytych w
rundzie finałowej oraz połowa punktów zdobytych w rundzie zasadniczej zgodnie z zasadami
określonymi w pkt. 4

Artykuł 12.
1. Drużyna klubu, która przed rozpoczęciem lub w czasie trwania rozgrywek mistrzowskich zrezygnuje
z dalszego uczestnictwa, zostanie przesunięta w następnym cyklu rozgrywek o dwie klasy niżej.
2. Drużyna klubu, która w trakcie rozgrywek nie rozegra dwóch wyznaczonych spotkań, zostaje
sklasyfikowana na ostatnim miejscu w tabeli, automatycznie wyeliminowana z rozgrywek i
niezależnie od sankcji finansowych, zdegradowana o dwie klasy niżej, bez względu na liczbę
zdobytych punktów.
3. Weryfikację spotkań tych drużyn przeprowadza się następująco:
a) w przypadku rozegrania mniej niż 50% spotkań w sezonie zasadniczym (mecz i rewanż) należy
anulować wyniki dotychczasowych meczów,
b) w przypadku rozegrania 50% lub więcej spotkań w sezonie zasadniczym (mecz i rewanż) zalicza się
do punktacji wyniki uzyskane na boisku, natomiast w pozostałych przyznaje się walkowery (5:0) dla
przeciwnika.
4. Drużyna, która bez należytego usprawiedliwienia nie stawi się na zawodach Ekstraklasy Futsalu
zostanie ukarana karą pieniężną w wysokości 5000 zł.
Artykuł 13.
1. Każdy klub jest w pełni odpowiedzialny za uprawnienie swoich zawodników do gry oraz za
ewidencję żółtych i czerwonych kartek. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach o mistrzostwo
Ekstraklasy Futsalu muszą być potwierdzeni przez właściwy związek piłki nożnej, a następnie
uprawnieni przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. w systemie Ekstranet, z zachowaiem
wymogów określonych w obowiązujących przepisach PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. W ww.
zakresie obowiązują postanowienia Uchwały nr X/246 z dnia 26 i 27 czerwca 2009 roku Zarządu
PZPN w sprawie statusu zawodników występujących w rozgrywkach Polskiej Ligi Futsalu.
2. Aby móc wziąć udział w rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu, zawodnicy muszą być uprawnieni przez
Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. w systemie Ekstranet w wymaganych terminach i muszą
spełniać wszystkie warunki zawarte w odpowiednich przepisach. Tylko zawodnicy uprawnieni do
rozgrywek mogą odbyć ciążące na nich kary dyscyplinarne.
3. Zmiana przynależności klubowej zawodników do klubów uczestniczących w rozgrywkach
Ekstraklasy Futsalu może nastąpić w okresie jednego z dwóch okresów transferowych (tzw. okien
transferowych) przypadających w terminach:
a) od dnia ostatniego meczu sezonu 2015/2016 do dnia 16 września 2016 roku godziny 16:00;
b) od dnia 13 grudnia 2016 roku do dnia 12 stycznia 2017 roku godziny 23:59.

c) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale zawodnicy -cudzoziemcy mogą być potwierdzani
i uprawniani do gry w okresie, o którym mowa w pkt. a i b.
4. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia okresu transferowego o którym mowa w Art. 13 ust.3
pkt a posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem,
mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie
później niż do 31 stycznia 2017 roku.
5. Zawodnicy, którzy do czasu zakończenia okresu transferowego o którym mowa w Art. 13 ust.3
pkt b posiadali status zawodnika wolnego po wygaśnięciu bądź rozwiązaniu kontraktu o
profesjonalne uprawianie piłki nożnej, a następnie podpisali umowę (kontrakt) z innym klubem,
mogą być uprawnieni do gry w tym klubie w czasie trwania sezonu rozgrywkowego, jednak nie
później niż do 31 stycznia 2017 roku.
6. Poza okresem jednego z dwóch okien transferowych, o których mowa w Art. 13 ust.3 pkt a i b
mogą być także potwierdzani do gry zawodnicy, którzy dotychczas nigdy nie byli zgłoszeni i
potwierdzeni do żadnego z klubów.
7. Klub ponosi wszelkie konsekwencje regulaminowe za wystawienie zawodnika, który nie jest
uprawniony do udziału w zawodach mistrzowskich.
8. Decyzje o uprawnieniu zawodników podejmuje Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.
9. Każdy klub może w trakcie sezonu rozgrywkowego zgłosić nie więcej niż 25 zawodników,
urodzonych przed 1 stycznia 1995 roku (dotyczy sezonu 2016/2017).
10. Ustala się, następujące możliwości uprawnienia zawodników do rozgrywek w sytuacji, gdy na
liście zgłoszonych jest już komplet 25 zawodników:
a) w przypadku przewlekłej (tj. uniemożliwiającej grę co najmniej do rozpoczęcia kolejnego okresu
transferowego) kontuzji zawodnika z listy i uprawnienia —na ten okres —może być uprawniony
zawodnik transferowany do klubu (dot. okresu transferowego), zawodnik nie związany kontraktem
(dot. okresu transferowego oraz okresów określonych w Art. 13 pkt 4 i 5) lub zawodnik z rezerw (w
każdym momencie). W takiej sytuacji zawodnik kontuzjowany traci uprawnienie do gry do czasu
rozpoczęcia kolejnego okresu transferowego;
b) w przypadku rozwiązania kontraktu z zawodnikiem, który został zgłoszony na liście po
zakończeniu okresu przewidzianego na dokonywanie transferów -może być uprawniony zawodnik,
który był zawodnikiem danego klubu w trakcie okresu na dokonywanie transferów i nie jest
zgłoszony do rozgrywek Ekstraklasy Futsalu pod warunkiem, że spełnia wymogi przewidziane dla
zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt. Uprawnienie takiego zawodnika, zastępującego na liście
zawodnika, z którym rozwiązano kontrakt, odbywa się na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji
zawodnik, z którym rozwiązano kontrakt i skreślono z listy, traci uprawnienie do gry w klubie.
11. Niezależnie od powyższego, jeśli klub posiada dwóch niezdolnych do gry z powodu długotrwałej
kontuzji lub choroby bramkarzy, może tymczasowo zamienić bramkarza na dotychczas nie
uprawnionego w każdym momencie sezonu, uzupełniając w ten sposób listę. Klub musi dostarczyć
do Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. zaświadczenie medyczne o kontuzji. Gdy kontuzjowany bramkarz
stanie się z powrotem zdolny do gry może z powrotem zająć swoje miejsce na liście, na miejscu
swojego zastępcy. Zmiana oraz procedura uprawnienia musi być zakończona do godz. 16.00 w dniu
roboczym poprzedzającym mecz, w którym ma wystąpić bramkarz.

12. Zawodnik nie może brać udziału w grach w okresie zawieszenia czy dyskwalifikacji. Zawodnicy
biorący udział w rozgrywkach muszą być zbadani przez lekarza, celem stwierdzenia ich zdolności do
gry.
13. Dyscyplinarne kary finansowe z tytułu żółtych kartek są wpłacane na konto Futsal Ekstraklasy
sp. z o.o.
14. Wystąpienie klubu o uprawnienie zawodnika do gry następuje wyłącznie za pośrednictwem
systemu Extranet.
15. Wystąpienie o uprawnienie zawodnika do gry przekazane w inny sposób niż za pośrednictwem
systemu Extranet nie będzie rozpatrywane.
16. Do wystąpienia o uprawnienie zawodnika do gry, klub zobowiązany jest załączyć następujące
dokumenty:
a) w przypadku zawodnika pozyskanego na zasadzie transferu definitywnego lub czasowego umowę transferową zawartą pomiędzy klubami, określającą datę zawarcia umowy, strony umowy,
wysokość kwoty transferowej, oraz terminy płatności;
b) w przypadku pozyskania zawodnika, niezwiązanego kontraktem lub deklaracją gry amatora z
innym klubem - oświadczenie klubu odstępującego o zwolnieniu zawodnika lub ostateczną decyzję
właściwego organu związkowego, dotyczącą zmiany przynależności klubowej w sytuacjach
określonych w uchwale Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie statusu zawodników
oraz zasad zmian przynależności klubowej;
c) w przypadku zawodnika profesjonalnego - kontrakt o profesjonalne uprawianie piłki nożnej,
zawarty pomiędzy klubem a zawodnikiem wraz z oświadczeniem antykorupcyjnym o którym mowa
w Art. 6 pkt. 6 Uchwały nr III/54 z dnia 27 marca 2015 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej;
d) w przypadku zawodnika amatora - deklarację gry amatora na dany sezon rozgrywkowy wraz z
oświadczeniem antykorupcyjnym stanowiącym załącznik do Uchwały nr III/21 z dnia 26 lipca 2006
roku Zarządu PZPN - Zasady regulujące stosunki pomiędzy klubem sportowym a zawodnikiem o
statusie amatora;

e) Międzynarodowy Certyfikat Transferowy Zawodnika - w przypadku wystąpienia o uprawnienie
do gry zawodnika pozyskanego z klubu zagranicznego;
f) w przypadku wystąpienia o uprawnienie do gry zawodnika-cudzoziemca spoza obszaru Unii
Europejskiej, dokumentację potwierdzającą legalizację jego pobytu i zatrudnienia na terytorium
RP, zgodnie z przepisami prawa powszechnego.
g) w przypadku zawodników łączących grę w piłkę nożną 11-osobową oraz Futsal, w sytuacji gdy
klubem macierzystym zawodnika jest klub występujący w rozgrywkach piłki nożnej 11-osobowej:
 pisemną zgodę klubu występującego w rozgrywkach Ekstraklasy, I, II i III ligi piłki nożnej 11osobowej, niezależnie od statusu zawodnika (amator / zawodnik profesjonalny),
 pisemną zgodę klubu występującego w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych piłki
nożnej 11-osobowej, w przypadku zawodnika profesjonalnego,

 pisemną zgodę klubu występującego w rozgrywkach IV ligi i niższych klas rozgrywkowych piłki
nożnej 11-osobowej nie jest wymagana w przypadku zawodnika o statusie amatora.

17. Na żądanie organu prowadzącego rozgrywki, klub może być zobowiązany do przekazania
dokumentów innych niż wymienione w ust. 18.
18. Potwierdzenie zawodnika do klubu w systemie Extranet przez właściwy Związek Piłki Nożnej
oznacza, iż wszelkie informacje z zakresu zmiany przynależności klubowej i statusu zawodnika
zawarte w systemie Extranet są prawdziwe, a zainteresowany klub uiścił wszelkie stosowne opłaty
na rzecz Związku Piłki Nożnej.
Artykuł 14.
1. Zespoły Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. prowadzić mogą trenerzy spełniający wymagania określone w
odrębnych przepisów PZPN.
2. Naruszenie postanowień ust. 1 powoduje zastosowanie kar dyscyplinarnych, określonych w
odrębnych przepisach PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
Artykuł 15.
1. Zawody o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu mogą być rozgrywane w halach uznanych przed
rozpoczęciem rozgrywek za odpowiednie do gry o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu, spełniających
wymogi licencyjne określone w Podręczniku Licencyjnym Komisji ds. Futsalu i Piłki Plażowej PZPN,
Klub jest w pełni odpowiedzialny za przygotowanie hali do gier mistrzowskich. Klub, który nie
dopełnił tego obowiązku i z winy którego zawody nie doszły do skutku, ponosi stosowne
konsekwencje regulaminowe oraz pokrywa przeciwnikowi wszystkie koszty związane z przyjazdem na
nie odbyte zawody.
2. Kluby są odpowiedzialne za zachowanie swoich zawodników, przedstawicieli, członków oraz
kibiców i innych osób pełniących jakąkolwiek funkcję na meczu z ich ramienia.
3. Każdy klub zawiera umowę ubezpieczenia na własny koszt w związku ze wszystkimi zagrożeniami,
zgodnie z następującymi zasadami:
a) każdy klub musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową, która pokrywa wszystkie zagrożenia związane z
jego uczestnictwem w rozgrywkach;
b) dodatkowo klub będący gospodarzem musi zawrzeć polisę ubezpieczeniową na zagrożenia
związane z organizowaniem meczu, która musi zawierać odpowiedzialność cywilną, zapewniającą
poszkodowanym osobom gwarantowane kwoty za szkody wobec osób, przedmiotów, a także straty
ekonomiczne poniesione wskutek okoliczności za które odpowiada klub;
c) przedstawić polisy ubezpieczeniowe (zawierające odpowiedzialność cywilną i ubezpieczenie
nieruchomości) zawarte przez właściciela hali;
d) w każdym wypadku, klub musi zapewnić, że Futsal Ekstraklasa sp. z o.o. jest zwolniona z
odpowiedzialności od jakichkolwiek roszczeń związanych z organizacją i uczestnictwem w meczu.
4. Mecze futsalu nie mogą odbywać się w halach zamkniętych na mocy decyzji organu
dyscyplinarnego Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o., PZPN lub organu władzy administracyjnej. Przed każdym
meczem sędziowie, obserwatorzy oraz delegaci PZPN mają obowiązek sprawdzenia na

przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym dokumentów zezwalających na przeprowadzenie
zawodów piłkarskich na danym boisku.
Artykuł 16.
1. Zawody organizują kluby będące gospodarzami (w terminarzu rozgrywek podani są na pierwszym
miejscu). Każda drużyna wyjeżdża na zawody na koszt własny.
2. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. niezwłocznie po ustaleniu terminu zawodów z podmiotem
posiadającym licencję głównego nadawcy, informuje gospodarzy zawodów, przeciwnika, PZPN o
miejscu i godzinie rozegrania zawodów.
3. Po ustaleniu terminu zawodów gospodarze zawodów obowiązani są niezwłocznie i nie później niż
na 14 (czternaście) dni przed meczem potwierdzić w systemie Ekstranet, Komisji Ligi Futsal
Ekstraklasa Sp. z o.o. i podmiotowi posiadającemu licencję głównego nadawcy, miejsce i godzinę
rozegrania zawodów oraz podać informację o kolorach strojów, w jakich wystąpi ich drużyna. Za
każdy dzień zwłoki w potwierdzeniu terminu zawodów, gospodarz zostanie ukarany karą finansową w
wysokości 50 złotych.
Artykuł 17.
1. Zawody muszą być rozegrane w ustalonym terminie.
2. Ustala się, że mecze Ekstraklasy odbywać się będą z zastrzeżeniem terminów obligatoryjnych,
terminów wynikających z przepisów" UEFA dotyczących rozgrywek Pucharu UEFA oraz terminów
ustalonych z podmiotem posiadającym licencję głównego nadawcy w piątek, sobotę i niedzielę, przy
czym rozpoczynać się będą w godzinach:
2.1. w piątki -w godzinach pomiędzy 18.00 a 20.00, za zgodą drużyny przeciwnej,
2.2. w soboty -w godzinach pomiędzy 16.00 a 20.00,
2.3. w niedzielę -w godzinach pomiędzy 14.00 a 18.00,
3. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. w porozumieniu z podmiotem posiadającym licencję
głównego nadawcy telewizyjnego może wyznaczyć rozegranie zawodów na inny dzień.
4. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. może wyznaczyć rozegranie zawodów klubu na termin,
dzielący od poprzedniego spotkania klubu o dwa lub więcej kolejne pełne dni.
5. Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. może wyznaczyć rozegranie zawodów o mistrzostwo
Ekstraklasy na jeden termin i o jednej godzinie.
6. Klub, który odmówi rozegrania meczu w terminie wyznaczonym przez Komisję Ligi Futsal
Ekstraklasy Sp. z o.o. podlega karze 1000 złotych. Niezależnie od powyższego Komisja Ligi Futsal
Ekstraklasy sp. z o.o. może nałożyć także inne kary, przewidziane w Regulaminie Dyscyplinarnym
PZPN.
Artykuł 18.
1. Powołanie dwóch lub więcej zawodników do reprezentacji narodowych w futsalu w oficjalnych
terminach FIFA może być powodem do przełożenia zawodów na inny termin (dotyczy wyłącznie
powołań do I reprezentacji i reprezentacji U-21). Decyzję odnośnie przełożenia zawodów podejmuje
Komisja Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
Artykuł 19.

Za utrzymanie porządku w hali przed, w czasie i po zawodach odpowiedzialny jest klub będący
gospodarzem. Klub organizujący zawody obowiązany jest do stworzenia bezpiecznych warunków na
obiekcie i płycie hali. Klub może być wezwany do wyjaśnienia wszystkich incydentów w hali
sportowej, a także może być ukarany dyscyplinarnie.
Artykuł 20.
1. Zawody mogą być przełożone na inny termin z urzędu przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z
o.o. po uzyskaniu stanowiska podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy.
2. W przypadku wystąpienia klubu o zmianę terminu rozegrania meczu, zainteresowany klub winien
zaproponować nowy termin występując do Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z oo.. Zmiana terminu w
tej sytuacji może nastąpić wyłącznie za zgodą Komisji Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. po uzyskaniu
stanowiska podmiotu posiadającego licencję głównego nadawcy oraz klubu przeciwnika. Nowy
termin nie może być ustalony po zakończeniu rozgrywek oraz w terminie 14 dni przed i po
wyznaczonym w terminarzu.
Artykuł 21.
1. Klub organizujący zawody oprócz stworzenia warunków bezpieczeństwa na widowni i parkiecie
zobowiązany jest w szczególności do:
a) Rejestrowania całego przebiegu zawodów za pomocą kamery wideo w technologii cyfrowej lub
analogowej
b) Powołania odpowiedniej liczby służb porządkowych i informacyjnych (stewardów).
c) Zapewnienia obsługi przez spikera posiadającego odpowiednią licencję.
d) Zapewnienia właściwych warunków związanych z udziałem w widowisku futsalowym (urządzenia
sanitarne, szatnie, bufety).
e) Zapewnienia opieki sanitarnej i medycznej i stworzenia warunków do badań antydopingowych u
zawodników.
f) Zapewnienia specjalnie wydzielonych miejsc dla kierownictw ekip i zawodników rezerwowych.
g) Zapewnienia odpowiednich warunków do przeprowadzenia transmisji przez podmiot posiadający
licencję głównego nadawcy, z uwzględnieniem warunków techniczno —produkcyjnych określonych w
odrębnym porozumieniu Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. z podmiotem posiadającym licencję głównego
nadawcy.
h) Zapewnienia wydzielonych miejsc dla przedstawicieli mediów oraz umożliwienie im korzystania ze
środków łączności.
i) Zapewnienia, na wniosek klubu będącego gościem, możliwości filmowania przedstawicielowi
drużyny przyjezdnej całego przebiegu zawodów na własne potrzeby szkoleniowe.
2. Niezależnie od powyższego, zgodnie z zaleceniami Komisji ds. Bezpieczeństwa na Obiektach
Piłkarskich PZPN zobowiązuje się kluby do przestrzegania zakazu wywieszania flag i haseł o treści
zabronionej oraz dążenia do wyeliminowania wulgarnych okrzyków widowni; w razie nie
przestrzegania powyższego, delegat PZPN w porozumieniu z sędzią zawodów mogą nie dopuścić do
ich rozpoczęcia lub przerwać mecz,

3. Wszelkie dodatkowe imprezy i uroczystości, planowane przed meczem lub w jego przerwie,
wymagają każdorazowo zgody Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.
Artykuł 22.
Wszelka działalność na boisku lub poza boiskiem, sprzeczna z etyką sportową i rzucająca cień na
dobre imię sportu piłkarskiego stwierdzona w czasie rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu,
udowodnione przypadki braku sportowej postawy i woli walki o uzyskanie jak najlepszego wyniku może spowodować, w oparciu o sprawozdanie obserwatora lub delegata PZPN podjęcie przez
Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy sp. z o.o. decyzji o pozbawieniu klubu zdobytych punktów i bramek w
konkretnym meczu mistrzowskim lub o powtórzeniu meczu mistrzowskiego lub jego rozegraniu na
neutralnym boisku.
Artykuł 23.
Zawody zostaną zweryfikowane przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. jako przegrane 0:5 na
niekorzyść drużyny, w składzie której występował co najmniej jeden zawodnik, u którego stwierdzono
pozytywny wyniki badań antydopingowych lub odmówił poddania się badaniu.
Artykuł 24.
1. Protest odnośnie przebiegu zawodów wnosi się do Komisji Ligi Ekstraklasy Sp. z o.o. w ciągu 48
godzin po zawodach pisemnie bądź drogą elektroniczną przy równoczesnym złożeniu odpisu do
przeciwnika. Jeżeli termin do złożenia protestu upływa w dniu ustawowo wolnym od pracy (niedziela,
święta) dopuszcza się możliwość złożenia protestu do godziny 12.00 pierwszego dnia roboczego po
dniu ustawowo wolnym od pracy.
2. Do protestu winno być dołączone pokwitowanie o wpłaceniu na konto Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
kaucji protestowej w wysokości 500 złotych. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega
zwrotowi.
3. Protest dotyczący stanu parkietu musi być złożony sędziemu na piśmie przed meczem.
4. Protesty nie mogą być składane przeciwko decyzjom podjętym przez sędziego za wyjątkiem
sytuacji opisanych w ust. 5 poniżej.
5. Protesty przeciwko napomnieniom i wykluczeniom z boiska mogą zostać uwzględnione, jeżeli przy
udzielaniu żółtych i czerwonych kartek rażąco naruszono przepisy gry w piłkę nożną -futsal, co zostało
potwierdzone przez właściwy organ sędziowski PZPN. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy sędzia
udzielił napomnienia (żółta kartka) lub wykluczył z gry (czerwona kartka) niewłaściwego zawodnika.
Artykuł 25.
Kluby uczestniczące w rozgrywkach o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu zobowiązane są do
zapewnienia właściwej liczby najlepszych możliwych miejsc dla:
a) pięciu oficjalnych przedstawicieli organizatora rozgrywek, zgodnie z wnioskiem Futsal Ekstraklasy
sp. z o.o.,
b) trzech oficjalnych przedstawicieli PZPN (obserwator/delegat), którym należy zapewnić najlepsze z
możliwych warunki do wykonywania powierzonych im czynności,
c) oficjalnych przedstawicieli klubu gościa w ilości co najmniej pięciu miejsc.
Artykuł 26.

1. Właściwy organ sędziowski PZPN wyznacza sędziów na każdy mecz. Sędziowie zobowiązani są do
stawienia się w miejscu rozgrywania zawodów nie później niż na 60 minut przed ich rozpoczęciem.
2. Koszty obsługi sędziowskiej, obserwatorów, delegatów oraz zryczałtowane koszty podróży
określone są odrębną uchwałą Zarządu PZPN.
3. Koszty obsługi sędziowskiej oraz obserwatorów są regulowane za pośrednictwem Polskiego
Związku Piłki Nożnej.
4. Koszty obsady sędziów i obserwatorów ponoszą w równej części kluby Ekstraklasy futsalu i
PZPN.
5. Kluby Ekstraklasy futsalu zobowiązane są do:
a. dokonania przedpłat na pokrycie kosztów delegowania sędziów i obserwatorów w
nieprzekraczalnym terminie na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek na konto Polskiego Związku
Piłki Nożnej;
b. złożenia do Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN na 14 dni przed rozpoczęciem rozgrywek
dowód uregulowania stosownej opłaty.
6. Wysokość kwoty, do płatności której zobowiązane będą kluby Ekstraklasy Futsalu na poczet
opłat za obsługę sędziowską oraz obserwatorów, zostanie ustalona przez Departament Rozgrywek
Krajowych PZPN przed rozpoczęciem rozgrywek.
7. Brak terminowego dokonania ww. opłat spowoduje odwoływanie kolejnych zawodów, w
których dany klub pełni rolę gospodarza i ich weryfikację jako walkower 0:5, zgodnie z
postanowieniami Uchwały nr IX/140 z dnia 3 i 7 lipca 2008 roku Zarządu Polskiego Związku Piłki
Nożnej w sprawie organizacji rozgrywek w piłkę nożną, do czasu uregulowania przez klub
przedmiotowej należności.
Postanowienia art. 12 ust. 2 niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.
8. Jeżeli wyznaczony do prowadzenia zawodów sędzia związkowy z jakichkolwiek powodów nie stawi
się, kapitan drużyny gospodarzy musi co najmniej na 5. minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia
zawodów zawiadomić o tym kapitana drużyny gości, wzywając go do przedstawienia kandydata do
prowadzenia spotkania.
9. Kapitanowie obu drużyn uzgadniają między sobą wybór jednego lub dwóch kandydatów na
sędziego. W przypadku, gdy jeden z kandydatów jest sędzią związkowym, przysługuje mu prawo
prowadzenia zawodów. W innych przypadkach o wyborze sędziego decyduje losowanie,
przeprowadzone w obecności kapitanów obu drużyn.
10. Fakt wyboru musi być potwierdzony w sprawozdaniu przed rozpoczęciem zawodów
własnoręcznymi podpisami kapitanów drużyn. Za dostarczenie prawidłowego sprawozdania z tych
zawodów odpowiedzialny jest gospodarz tub organizator zawodów. Sprawozdanie powinno być
dostarczone właściwym władzom w określonym terminie.
11. Każde zawody wyznaczone jako mistrzowskie, niezależnie od zaistniałych opóźnień lub
niezgodności, muszą być rozegrane jako mistrzowskie, pod rygorem walkoweru, a jakakolwiek
umowa kapitanów drużyn, że rozgrywają je jako towarzyskie, jest nieważna.

12. Bezpośrednio po spotkaniu (do pół godziny po jego zakończeniu) sędzia wypełnia sprawozdanie
elektroniczne na portalu futsalekstraklasa.pl w obecności uprawnionego przedstawiciela gospodarza i
gościa zawodów.
13. W sprawozdaniu sędzia opisuje tak szczegółowo jak to możliwe wszelkie incydenty przed, w
trakcie i po meczu takie jak:
a) niedozwolone zachowanie zawodników upomniane żółtą bądź czerwoną kartką,
b) niesportowe zachowanie pracowników klubów, kibiców i innych osób pełniących funkcje na meczu
z ramienia klubów,
c) inne incydenty.
Artykuł 27.
1. Przed rozpoczęciem zawodów kierownicy obu drużyn obowiązani są do wypełnienia
elektronicznego protokołu meczowego, pod rygorem konsekwencji wynikających z postanowień
PZPN i Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. -wykazu zawodników swoich drużyn oraz imiona, nazwiska osób
siedzących na ławce rezerwowych i na dodatkowych miejscach. Elektroniczny protokół meczowy
musi być wypełniony prawidłowo i zatwierdzony przez upoważnioną osobę każdej z uczestniczących
drużyn. Kluby muszą wypełnić swoje fragmenty elektronicznego protokołu meczowego na 50 minut
przed rozpoczęciem meczu.
2. Niezależnie od postanowień ust. 1, na 60 minut przed rozpoczęciem zawodów kierownicy drużyn
zobowiązani są do wręczenia sędziemu wydruku sprawozdania sędziego, zawierającego skład
zawodników ze wskazanie pierwszej piątki rozpoczynającej zawody, wypełnionego w systemie
Ekstranet. Wydruk musi być podpisany przez kapitana i kierownika zespołu, którzy przez złożenie
podpisów potwierdzają prawidłowość danych ujętych w sprawozdaniu.
3. Jeśli elektroniczny protokół meczowy jest niekompletne lub nie jest zatwierdzony przez
upoważnioną osobę w odpowiednim czasie, sprawa zostanie przekazana Komisji Ligi Futsal
Ekstraklasy Sp. z o.o. do rozpatrzenia.
4. Po wypełnieniu elektronicznego protokołu meczowego przez obie drużyny, a przed rozpoczęciem
meczu, obowiązują następujące zasady:
a) jeśli któryś z zawodników wpisanych do protokołu nie może z jakichkolwiek przyczyn uczestniczyć
meczu, nie może być zastąpiony przez innego zawodnika;
b) jeśli bramkarz wpisany do elektronicznego protokołu meczowego nie może z jakichkolwiek
przyczyn uczestniczyć w meczu może być zastąpiony przez innego bramkarza, nie wymienionego
wcześniej w sprawozdaniu sędziego.
5. Zawodnicy obydwu zespołów witają się ze sobą oraz z sędziami uściskiem dłoni po zakończeniu
procedury ustawiania zespołów przed rozpoczęciem spotkania. Zespół gości wita się najpierw z
sędziami, a następnie, przechodząc wzdłuż, wita się z zawodnikami zespołu gospodarza.
6. Na ławkach rezerwowych może zasiadać sześciu oficjalnych przedstawicieli klubowych, w tym
trener oraz dziewięciu zawodników rezerwowych. Ich imiona i nazwiska muszą być wpisane do
protokołu meczowego.

7. Podczas meczu zawodnicy rezerwowi mogą opuścić strefę techniczną i się rozgrzewać. Na
przedmeczowym spotkaniu organizacyjnym sędzia powinien określić, w którym miejscu mogą to
robić i ilu zawodników jednej drużyny może się rozgrzewać jednocześnie.
Artykuł 28.
1. Każdy klub zobowiązany jest w terminie do dnia 31 lipca 2016 roku potwierdzić swój udział w
rozgrywkach pismem podpisanym przez upoważnionych członków Zarządu klubu oraz do dnia
losowania nadesłać następujące dane:
a) nazwa statutowa klubu;
b) nazwa zespołu do stosowania przez Komisję Ligi Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. dla celów
prowadzenia rozgrywek;
c) adres klubu do korespondencji;
d) numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej oraz ewentualnie strony internetowej;
e) nazwiska i imiona oraz numery telefonów osób do kontaktu w sprawie rozgrywek (maksymalnie 3
osoby);
f) nazwę i adres hali sportowej, na której będzie rozgrywał zawody mistrzowskie wraz z numerem
telefonu.
2. W terminie 7. dni przed rozpoczęciem rozgrywek kluby są zobowiązane nadesłać zgodę władz
samorządowych na organizację imprez masowych lub „Oświadczenie Zarządu klubu o
bezpieczeństwie zawodów ligowych w futsalu w przypadku imprezy nie masowej.
3. Klub jest zobowiązany posiadać aktualną licencję do udziału w rozgrywkach -zgodnie z uchwałą
Zarządu Polskiego Związku Piłki Nożnej w sprawie licencji dla klubów występujących w Polskiej Lidze
Futsalu w sezonie 2014/2015 i nastęnych.
4. Zawodnicy występujący w Ekstraklasie Futsalu muszą mieć przydzielone stałe numery,
obowiązujące na cały sezon 2016/2017.
5. Szczegółowe zasady dotyczące stroju zawodników określa Regulamin Strojów Meczowych w
Rozgrywkach Ekstraklasy Futsalu zatwierdzony przez Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
6. Zaleca się wpisywanie 14 zawodników do elektronicznego protokołu meczowego, przy czym
zgodnie z postanowieniami Uchwały nr XI/300 z dnia 22 listopada 2013 roku Zarządu Polskiego
Związku Piłki Nożnej w sprawie określenia liczby zawodników cudzoziemców spoza obszaru Unii
Europejskiej występujących w meczach Ekstraklasy i niższych klas rozgrywkowych, równocześnie
może na boisku przebywać jeden zawodnik obcokrajowiec spoza terenu Unii Europejskiej. Zawodnicy
rozpoczynający grę muszą mieć ponumerowane koszulki zgodnie z zapisem w elektronicznym
protokole meczowym.
7. Drużyny zobowiązane są przygotować po dwa komplety strojów (podstawowy i rezerwowy) na
każde spotkanie.
Artykuł 29.
1. Zasady dysponowania prawami medialnymi do rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu
określają odrębne przepisy PZPN oraz Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o..

2. Upoważnia się Zarząd Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. do zatwierdzenia załączników, o których mowa
poniżej, dotyczących uprawnień medialnych i sponsorskich, wynikających z postanowień właściwych
umów.
3. Klub nie przestrzegający przepisów Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. lub PZPN nie może uczestniczyć w
rozgrywkach.
4. Uprawnienia podmiotów upoważnionych do przeprowadzenia transmisji z meczów Ekstraklasy
Futsalu określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Uprawnienia sponsorów Rozgrywek o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu określa załącznik nr 2 do
niniejszego regulaminu.
6. Zasady regulujące sposób rozmieszczenia reklam oraz ścianek sponsorskich podczas rozgrywek o
mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu określają załączniki nr 3 oraz 4 do niniejszego regulaminu.
Artykuł 30.
1. Nie później niż 15. minut po zakończeniu spotkania odbywa się konferencja prasowa. Główni
trenerzy oraz przynajmniej po jednym z zawodników z każdej z drużyn są zobowiązani do wzięcia
udziału w konferencji. Gospodarz meczu jest odpowiedzialny za odpowiednie przygotowanie
infrastruktury technicznej niezbędnej do przeprowadzenia konferencji prasowej.
2. Po zakończeniu spotkania akredytowani przedstawiciele mediów upoważnieni są do
przeprowadzenia wywiadów w strefie mieszanej, która musi być wyznaczona pomiędzy szatniami
zawodników a wyjściem do autokaru. Strefa mieszana musi być dostępna wyłącznie dla trenerów,
zawodników oraz przedstawicieli mediów i musi umożliwiać sprawne przeprowadzanie wywiadów
3. Akredytacje prasowe i fotograficzne na mecze o mistrzostwo Ekstraklasy Futsalu przyznawane są
przez biura prasowe klubu gospodarza zawodów. Żaden z przedstawicieli prasy lub radia nie jest
upoważniony do przebywania w strefie pomiędzy polem gry a trybunami hali.
4. Zasady zachowania przedstawicieli mediów,
a) Pole gry: Rozstawienie sprzętu i przedstawicieli mediów musi być przeprowadzone w taki sposób,
aby nie zagrażało bezpieczeństwu zawodników i sędziów. Na polu gry nie mogą znajdować się
kamery, kable i obsługa produkcji telewizyjnej.
b) Sędziowie, zawodnicy i trenerzy: Przedstawiciele mediów i ich sprzęt nie mogą w żaden sposób
zakłócać widoczności ani możliwości ruchu sędziom, zawodnikom i trenerom.
c) Publiczność: Przedstawiciele mediów nie mogą w żaden sposób zakłócać widoczności publiczności.
Kamery telewizyjne i aparaty nie powinny nagrywać publiczności w sposób, który mógłby
powodować niebezpieczne zachowania.
d) Wywiady: Media muszą respektować potrzeby zawodników i trenerów. Wywiady mogą być
przeprowadzane jedynie w strefach do tego wyznaczonych na tle ścianek sponsorskich.
e) Inne media: Wszyscy przedstawiciele mediów muszą respektować potrzeby przedstawicieli innych
redakcji.
f) Oznakowania: Przedstawiciele mediów muszą nosić stosowne znaczniki i nie mogą nosić
jakichkolwiek emblematów, szalików, koszulek, z których wynikałoby sympatyzowanie którejkolwiek
z drużyn uczestniczących w rozgrywkach organizowanych przez Futsal Ekstraklasę sp. z o.o.

5. Standardowe zasady regulujące pracę mediów w halach podczas rozgrywek o mistrzostwo
Ekstraklasy określa załącznik nr 5 do niniejszego regulaminu.
Artykuł 31.
1. Futsal Ekstraklasa Sp. z o.o. jest wyłącznym właścicielem wszelkich praw intelektualnych
dotyczących rozgrywek Ekstraklasy Futsalu, takich jak obecne i przyszłe prawa do nazwy Futsal
Ekstraklasa Sp. z o.o., rozgrywek Ekstraklasy PLF, logo, znaków, pucharu itd.. Jakiekolwiek
wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. oraz musi
nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
2. Wszystkie prawa do wykorzystania rezultatów zawodów stanowią własność Futsal Ekstraklasy Sp. z
o.o.. Jakiekolwiek wykorzystanie tych praw wymaga uprzedniej pisemnej zgody Futsal Ekstraklasy sp.
z o.o. oraz musi nastąpić zgodnie z instrukcjami oraz wskazówkami Futsal Ekstraklasy sp. z o.o.
Artykuł 32.
Za naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie postanowiono odrębnie, można orzec
kary przewidziane w Art. 13 Regulaminu Dyscyplinarnego PZPN.
Artykuł 33.
Prawo interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZPN, przy uwzględnieniu
stanowiska Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o.
Artykuł 34.
Na wniosek Zarządu Futsal Ekstraklasy Sp. z o.o. regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Zarząd
Polskiego Związku Piłki Nożnej w dniu 30 sierpnia 2016 roku.
Prezes PZPN Zbigniew Boniek

