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REGULAMIN  TECHNICZNY 
I.  ZGŁOSZENIE: 
 

Lp. Klub Uwagi 
1 KORONA Szczecin  
2 MAZOWSZE Warszawa Obrońca tytułu 
3 MIG Piast Lejdis Gliwice Gospodarz 
4 ŚWIT Wrocław  

 
 

II. SYSTEM ROZGRYWEK 
I. PROGRAM ZAWODÓW 
1. Mistrzostwa Polski Niesłyszących (Ogólnopolski) w Halowej Piłce Nożnej Kobiet zostaną  
    przeprowadzone finał. 
2. W rozgrywkach uczestniczy 4 zespoły i mecze „system każdy z każdym” 
3. Zawody finałowe rozgrywane są wg. schematu odpowiadającego liczbie zespołów uczestniczących  
    zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Ogólnego MPN.  
4. Mistrzostwa (Ogólnopolski) są przeprowadzane w ciągu 2 dni.  
5) Czas gry wynosi 2 x 20 minut – bez zatrzymywania czasu 
 
2.Losowanie 
- losowanie przeprowadza Polski Związek Sportu Niesłyszących  -  
 
III. KOMITETY 
1. Komitet techniczny 
   Organizacja techniczna PZSN odpowiada za techniczną organizację zawodów w połączeniu z SSN MIG  
   Gliwice. 
2.Komitet techniczny składać się będzie z PZSN i inni członkowie powołani przez organizację komitet  
   i zatwierdzony przez PZSN: 
1.                               – przedstawiciel PZSN 
2.WANIA Krzysztof            - główny organizator 
3.             - sędzia główny 
4.OPACZEWSKI Aleksander - trener główny (kadra) 
5.SZULC Adam          - inny przedstawiciel (klub) 
 
2. Komitet protestowy 
W skład Komitetu Protestów mistrzowskich wchodzą: 
1.                                        – przedstawiciel PZSN 
2.         - sędzia główny 
3. SZULC Adam    - inny przedstawiciel (klub) 
 
IV. UCZESTNICTWO 
 1.Klub ma prawo zgłosić 1 zespół. 
 2.W rozgrywkach MPN (Ogólnopolski) uczestniczy max. 12 spośród 25 zgłoszonych zawodniczek oraz  
    dwie osoby towarzyszące (kierownik i trener). 
 3.Skład zespołu zgłoszony obowiązuje do końca Mistrzostw i nie może być zmieniany ani uzupełniany. 
 4.Prawo startu w MPN (Ogólnopolski) mają zawodnicy o ubytku słuchu 55 dB w uchu lepszym.  
 5.Obowiązuje opłacona składka członkowska na dany rok kalendarzowy.  
 6.Obowiązuje posiadania licencji zawodniczej i trenerskiej PZSN.  
7.Zawodniczka (koszykówka kobiet i piłka nożna kobiet) może reprezentować różnych drużyn w tym  
   samym cyklu rozgrywkowym.  
8.W Mistrzostwach Polski Niesłyszących (Ogólnopolski) uczestniczyć zawodniczka może być  
   wypożyczony z macierzystego klubu do innego klubu względem w wyjątkowych przypadkach  
   (koszykówka kobiet i piłka nożna kobiet i siatkówka kobiet), Zarząd PZSN może wyrazić zgodę,  

 9.W MPN (Ogólnopolski) nie obowiązują grupy wiekowe. 
 



 
 
 
10.Drużyna musi posiadać dwa komplety strojów w kolorach jasnym i ciemnym, oznaczone numerami  
     na koszulkach. 
11.Zakazuje się spożywania alkoholu przed i podczas zawodów (możliwa kontrola alkomatem). 
12.Zakazuje się używania aparatów słuchowych i implantów słuchowych podczas rozgrywania meczy. 
13.Wymagane są aktualne badanie lekarskie. 
14.W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu  
    wynikłego z winy gracza, organizator nie ponosi odpowiedzialności. 
15.Zgodnie z art. 38 „Ustawy o sporcie” z 25.06.2010 r. obowiązek ubezpieczenia zawodników od  
     następstw nieszczęśliwych wypadków należy do klubu, którego zawodnik jest członkiem.  
16.Zawodniczki startujący w Mistrzostwach Polski Niesłyszących (Ogólnopolski) zobowiązani są do  
    występowania podczas zawodów w ubiorach dopuszczonych przez klub (wyklucza się start w ubiorach  
    Reprezentacji Polski PZSN). 
 
 

V. WERYFIKACJA 
1.Weryfikacja dokumentów zgłoszonych do MPN (Ogólnopolski) obejmuje:  

a) składka członkowska PZSN, 
b) formularz zgłoszenia imiennego, 
c) licencja PZSN, 
d) karta zdrowia, 
e) system rozgrywek, 
f) regulamin techniczny,  
g) przepis gry,  
h) itp. 

 
VI. ODPRAWA TECHNICZNA 
1.Na odprawie technicznej dopuszcza się udział tylko dwóch osób z każdej drużyny (kierownik i trener  
   ewentualnie w jego zastępstwie kapitan drużyny).  
2.Obowiązuje zakaz udziału w odprawie zawodników/zawodniczek oraz osób prywatnych.  
3.Na odprawę powinni być zapraszani sędziowie prowadzący zawody w szczególności sędzia główny,  
   który będzie robił sprawozdanie końcowe z imprezy.  
 
VII.ZGŁOSZENIA 
1.Formularze ostateczne imienne do dnia 02.09.2022r.do godz.23:59, 
2.Każdy klub dokładnie zapisze nazwisko i imię oraz numer licencji. 
3.Na spotkaniu technicznym przed zawodami musi znajdować się formularz (skład drużyny)  
   z poprzedniej listy 25-30 nazwisk. 
4.Po tym terminie zgłoszenia nieważne. 
5.Potwierdzenie udziału w imprezie prosimy przesyłać e-mailem: pilkanozna@pzsn.pl 
6.W dniach: 06.09.2022 r. (od godz.08.00) do dnia 07.09.2022 r. (godz. 15.00) istnieje możliwość  
   wprowadzania następujących zmian do złożonych wcześniej zgłoszeń:  
        - zmiana zawodniczki, 
        - wykreślenie zawodniczki.  
 
VIII.SĘDZIOWIE I KOMISARZE 
1.Sędziów i komisarzy w turniejach Mistrzostw Polski Niesłyszących wyznacza PZPN (Futsal), a w  
   rozgrywkach MPN – prowadzący rozgrywki Śląski ZPN. 
 
IX. PRZEPISY GRY 
1.Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Futsal Polskiego Związku Piłki Nożnej z uwzględnieniem  
   zapisów niniejszego regulaminu technicznego w załączeniu na stronie internetowej:    
   http://www.pzsn.pl/serwis-sportowy/przepisy-gry/futsal 
      
X. PUNKTUACJA 
1.Zgodnie z przepisami z regulaminem PZPN (Futsal). 
2.Obowiazuje punktacja zgodnie z przepisami i regulaminem PZPN (Futsal). 
3.O kolejności miejsc zajętych przez zespoły decyduje suma punktów uzyskanych zgodnie z zasadą: 
 - za zwycięstwo – 3 pkt. 
 - za remis – 1 pkt. 
 - za przegraną – 0 pkt. 
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4.W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zespołów równej ilości punktów, o kolejności decyduje: 
 - bilans punktów z bezpośrednich spotkań, 
 - różnica bramek z bezpośrednich spotkań, 
 - większa liczba bramek zdobytych w bezpośrednich spotkaniach, 
 - różnica bramek ze wszystkich spotkaniach, 
 - większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach, 
 - rzuty karne wykonane przy udziale zainteresowanych drużyn.  
 
XI.NAGRODY 
Trzy najlepsze drużyny finału otrzymają puchary, dyplomy, 12 sztuk medali oraz nagrody indywidualne: 
- najlepsza zawodniczka (MVP), 
- najlepsza bramkarka 
- król strzelców  
- pierwsza piątka 
 
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1.Organizatorzy MPN (Ogólnopolski) zobowiązani są przesłać drogą elektroniczną do PZSN na adres –  
   info@pzsn.pl – sprawozdanie z kompletem wyników uzyskanych przez zawodników i drużyny startujące  
   w zawodach w terminie do 24 godz. na stronie internetowej (www.pzsn.pl) po zakończeniu imprezy. 
2.Zawodnik po otrzymaniu 2 żółtych kartek lub 1 czerwonej zostaje automatycznie odsunięty od jednego  
   najbliższego meczu turnieju.  
3.Zawody rozgrywane są w oparciu o przepisy Polskiego Związku Piłki Nożnej (Futsal) z uwzględnieniem  
   zapisów niniejszego regulaminu technicznego. 
4.Zarząd interpretacji niniejszego Regulaminu przysługuje Zarządowi PZSN. 
5.Zarząd PZSN ma prawo do wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu. 
6.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Zarząd PZSN i obowiązuje  
   na rok 2022. 
 

 

Polski Związek Sportowy Niesłyszących 
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