MŁODZIEZOWYCH MISTRZOSTW
POLSKI W FUTSALU U-16
1. Przepisy gry w piłkę nożną – futsal, z modyfikacją przepisu o czasie trwania zawodów i dogrywki
oraz faulach akumulowanych.
2. Zawody w grach eliminacyjnych oraz turnieju finałowym trwają 2 x 12 minut efektywnego czasu
gry a w fazie pucharowej w przypadku remisu bezpośrednio rzuty karne.
3. A „przedłużony rzut karny” wykonywany jest po 4 i kolejnym faulu karanych rzutem wolnym
bezpośrednim.
4. Każdy klub do turnieju eliminacyjnego i finałowego może zgłosić nie więcej niż 14 zawodników
zgłoszonych w systemie Extranet i uprawnionych przez Depar tament Rozgrywek Krajowych
PZPN; zaleca się wpisywanie do protokołu meczowego 14 zawodników.
5. Zawodnicy biorący udział w rozgrywkach muszą posiadać aktualne badania lekarskie, celem
stwierdzenia ich zdolności do gry. Badania są ważne przez okres 6. miesięcy.
6. Kluby we własnym zakresie ubezpieczają zawodników biorących udział w zawodach o
Młodzieżowe Mistrzostwo Polski.
7. Każdy zawodnik obowiązany jest posiadać ważny dokument z fotografią stwierdzający tożsamość
oraz aktualną kartę zdrowia stwierdzającą zdolność do gry.
8. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej liczby punktów przez dwie drużyny, o
zajętym miejscu kolejno decyduje:
a)liczba zdobytych punktów w spotkaniu między tymi drużynami (wynik bezpośredniego
spotkania),
b)korzystniejsza różnica bramek z rozegranych spotkań, c)przy
identycznej różnicy - większa liczba strzelonych bramek,
d)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a -c okazały się nie wystarczające, o
kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie
9. W przypadku uzyskania w turnieju finałowym równej ilości punktów przez więcej niż dwie
drużyny o zajętym miejscu kolejno decydują:
10.
a)liczba zdobytych punktów w spotkaniach między zainteresowanymi drużynami,
b)korzystniejsza różnica bramek z tych spotkań,
11.
c)większa liczba strzelonych bramek w spotkaniach miedzy zainteresowanymi drużynami,
12.
d)większa różnica bramek zdobytych w turnieju finałowym,
e)większa liczba strzelonych bramek w turnieju finałowym,
13.
f)w przypadku, gdyby kryteria określone w punktach a -e okazały się nie wystarczające,o
kolejności zespołów w tabeli zadecyduje losowanie.

