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Organizator

REGULAMIN TECHNICZNY
Uniwersytecka Liga Sportowa
1. W rozgrywkach ULS może wziąć udział reprezentacja danego wydziału, która winna
składać się tylko i wyłącznie ze studentów, doktorantów i pracowników UJ.
2. Do zawodów kwalifikowane są drużyny wg zasady: pierwsze trzy drużyny z każdego
wydziału, a po terminie zgłoszenia w przypadku wolnych miejsc tj. niezgłoszenia się
w terminie drużyn danego wydziału, kolejna drużyna z wydziału, której zgłoszenie
wpłynęło najwcześniej.
3. Kapitan/kierownik drużyny jest zobowiązany do dostarczenia do organizatora
rozgrywek Biura Sportu Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Piastowska 26d
podpisanego i opieczętowanego przez dziekanat danego wydziału listy zgłoszenia
imiennego zawodników do dnia 13.11.2019 r. i 04.03.2020 r. do godz. 14.00.
4. Lista winna zawierać nazwiska co najmniej 9 zawodników, max. 12. Do protokołu
meczowego można wpisać maksymalnie 12 graczy. Minimalna liczba zawodników
potrzebnych do rozpoczęcia meczu – 5.
5. Mecze będą rozgrywane zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN dotyczącymi
gry w Futsal.
6. System rozgrywek zostanie ustalony po zamknięciu listy drużyn.
7. Ustala się następujący czas trwania meczu:
- 2 x 10 min (bez zatrzymywania czasu) – mecze grupowe.
- 2 x 15 minut w półfinałach, meczu o 3 miejsce i w finale.
- Ostatnia minuta drugiej połowy meczy o 3 i 1 miejsce odbywa się z zasadą
zatrzymywania czasu.
8. Punktacja:
- zwycięstwo 3 punkty
- remis 1 pkt.,
- porażka 0 pkt.,
9. O kolejności miejsc decyduje tzw. mała tabela między zainteresowanymi drużynami,
która uwzględnia kolejno:
- bilans punktów z bezpośrednich spotkań,
- różnica bramek z bezpośrednich spotkań,
- większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach,
- różnica bramek ze wszystkich spotkań,
- większa liczba strzelonych bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach,
- mniejsza liczba straconych bramek we wszystkich spotkaniach,
- rzuty karne z udziałem zainteresowanych drużyn.
- losowanie.
10. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym regulaminie są rozstrzygane przez
Organizatora.
Mecze będą odbywały się na Hali CR ComCom Zone ul Ptaszyckiego 6 w dniach
16-17.11.2019 r. i 07-08.03.2020 r.

