REGULAMIN FUTSAL LIGI GOŁUCHÓW w sezonie 2021/2022
Osoby uczestniczące w rozgrywkach wyrażają zgodę, na:
- udostępnianie danych osobowych na potrzeby organizacji rozgrywek Futsal Ligi,
- umieszczanie danych na stronie internetowej w celu informacyjnym,
- zgodę na wykorzystanie wizerunku w materiałach prasowych, stronie internetowej
zdjęciach oraz zapisach video.
Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i
terminarza rozgrywek.
Artykuł I - Cel rozgrywek.
Celem rozgrywek jest popularyzacja piłki nożnej pięcioosobowej oraz wyłonienie
najlepszej drużyny, której przyznany zostanie tytuł mistrzowski Futsal Ligi Gołuchów.
Artykuł II - Organizator rozgrywek.
Organizatorem Futsal Ligi Gołuchów przy współpracy Gminy Goluchów i Ludowego
Klubu Sportowego w Gołuchowie są Paweł Mencel i Adam Dymny którzy nadzorują
prawidłowy przebieg rozgrywek i zgodność ich przebiegu z niniejszym regulaminem.
1. Organizator:
- opracowuje terminarz rozgrywek,
- weryfikuje wyniki spotkań współdziałając,
- rozpatruje protesty zgłoszone przez drużyny w trakcie rozgrywek,
- dokonuje obsady sędziowskiej,
- zapewnia obsługę medyczną,
- orzekanie kar dyscyplinarnych dla zespołów i zawodników.
2. Organizator jest zobowiązany zapewnić:
- odpowiednią ilość piłek do gry.
- szatnie z natryskami i ciepłą woda,
- sędziów do prowadzenia spotkań,
Artykuł III - Terminy i miejsce rozgrywania spotkań,
- Rozgrywki prowadzone są zgodnie z terminarzem dostarczonym kierownikom drużyn
przed inauguracja Ligi.
- Terminarz przedstawiony przed rozgrywkami obowiązuje wszystkie drużyny
uczestniczące w Futsal Lidze.
- Spotkania Futsal Ligi rozgrywane są w soboty na hali sportowo – widowiskowej
w Gołuchowie.
- O rzeczywistym rozpoczęciu meczu decyduje sędzia prowadzący spotkanie. Jeżeli jedna
z drużyn nie będzie gotowa do gry i nie stawi się na boisku w terminie ustalonym przez
Organizatora, sędzia ma prawo odgwizdać koniec zawodów.
- Każda drużyna, uczestnicząca może w trakcie całego sezonu "oddać" walkowerem tylko
dwa spotkania. Konsekwencje nie rozegrania meczu to: przyznanie przeciwnikowi 3 pkt.

(wynik jest weryfikowany na 0:5), oraz nałożona zostaje kara finansowa 100 zł. Tym
samym zespół zostaje zawieszony do momentu uregulowania należności.
- Trzecie spotkanie "oddane" walkowerem przez ten sam zespół powoduje jego wycofanie
z rozgrywek: a w przypadku wycofania zespołu w tej sytuacji, wyniki tych konfrontacji
zostaną zweryfikowane jako walkowery na korzyść przeciwników (wynik 0:5).
Artykuł IV - Zgłoszenie drużyny do rozgrywek.
Do rozgrywek Futsal Ligi zostaną dopuszczone zespoły, które dopełnią następujących
formalności:
• Przedstawią pisemne zgłoszenie zespołu zawierające: dokładną nazwę drużyny,
• adres korespondencyjny i numer telefonu kontaktowego przedstawiciela drużyny
uprawnionego do podejmowania decyzji techniczno-organizacyjnych.
• Wpłacą wpisowe (gotówką) za rozgrywki w terminie:
do 16.10.2021r. wpłata za I rundę rozgrywek –950 ,00 zł.
do 11.12.2021r. wpłata za II rundę rozgrywek –950 ,00 zł.
Jeśli drużyna nie ureguluje wpisowego do terminu wyznaczonego przez Organizatorów
zostaje nie dopuszczona do rozgrywek o czym powinna zostać poinformowana na
piśmie.
Artykuł V - Zgłoszenia zawodników do gry
• Drużyna może liczyć maksymalnie 18 zawodników.
• Pisemne zgłoszenie (na druku) zawodników powinno zawierać ich dane osobowe: imie
i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL lub numer dowodu tożsamości, w
przypadku zawodnika niepełnoletniego- numer dowodu osobistego ojca lub matki.
• W przypadku zawodników, którzy nie ukończyli 18 lat wymagana jest także pisemna
zgoda na grę. podpisaną przez rodziców lub prawnych opiekunów.
• W rozgrywkach mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat po pisemnej
zgodzie rodziców lub opiekunów prawnych.
• Niewykorzystane miejsca z 18-osobowej listy przedłożonej przed rozgrywkami,
będzie można uzupełnić po l rundzie.
• Zawodnik nie może zmienić przynależności do drużyny w trakcie rozgrywek.
• Zawodnik może być zgłoszony tylko na jednej liście w jednej drużynie.
• Każdy zawodnik przystępujący do meczu musi posiadać dokument tożsamości (dowód
osobisty, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem).
• Kapitan lub kierownik może zwrócić się do sędziego o sprawdzenie tożsamości
zawodników drużyny przeciwnej. Powyższa decyzja musi być zgłoszona sędziemu
przed rozpoczęciem, w przerwie lub bezpośrednio po meczu.
• Do rozgrywek drużyna może zgłosić max 3 zawodników zrzeszonych grających w
sezonie 2021/2022 roku w rozgrywkach prowadzonych przez OZPN Kalisz i WZPN
od klasy międzyokręgowej do IV Ligi włącznie, oraz 1 zawodnika młodzieżowego
występującego w rozgrywkach klasy międzyokręgowej oraz IV Ligi
( rocznik 2001 i młodszy).
Zawodnicy występujący w rozgrywkach A i B klasy, Ligi okręgowej oraz w
rozgrywkach Junior Starszy i Junior Młodszy są traktowani jako zawodnicy nie
zrzeszeni.

Zawodnik traci ten status w momencie występu w meczu ligowym w drużynie która
bierze udział w rozgrywkach klasy międzyokręgowej, IV Ligi, lub wyższej klasy
rozgrywkowej a także w zawodowych ligach Futsalu, w całym sezonie 2021/2022.
• Zawodnicy zawieszeni w rozgrywkach OZPN i PZPN nie mogą brać udziału w
rozgrywkach.
• Za wstawienie do gry zawodnika nieuprawnionego, zawieszonego odbywającego karę
dyskwalifikacji lub pod obcym nazwiskiem grozi kara, walkower 5-0. odjecie drużynie
-6 pkt. oraz grzywna 200 zł. tym samym zespół zostaje zawieszony do momentu
uregulowania grzywny a ukarany zawodnik jest usunięty z rozgrywek.
• Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole jeżeli jego imię i
nazwisko znajduje się na zbiorczej liście drużyny, potwierdzonej przez Organizatora.
• Drużyny uczestniczące w rozgrywkach Ligi ubezpieczają się od nieszczęśliwych
wypadków na własny koszt.
• Drużyna otrzymująca klucz od szatni bierze odpowiedzialność za stan szatni po
spotkaniu. W przypadku stwierdzenia dewastacji względnie nieporządku
pozostawionym
w- szatni za powstały stan ponosi odpowiedzialność drużyna która szatnie
użytkowała.
Artykuł VI- Postanowienia ogólne
• Organizator zapewnia doraźną pomoc przy urazach, powstałych w czasie gry
(opatrzenie otarć, dezynfekcja ran. zabezpieczenie ran - plaster, bandaż), natomiast nie
ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i
wynikające z tego powodu wypadki, oraz skutki wypadków- w czasie gry każdego z
zawodników.
• Każda drużyna musi posiadać własne ubezpieczenie NW, OC
• W przypadku konieczności wezwania karetki pogotowia, służb medycznych, wszelkie
koszty pokrywa drużyna uczestnicząca w rozgrywkach.
• Ze względu na bezpieczeństwo osób (np. przeciwnika) zawodnicy nie mogą grać w
okularach, łańcuszkach itp. W przypadku jakiegokolwiek nieszczęśliwego wypadku,
który spowodował utratę zdrowia własnego oraz u osób drugich odpowiedzialność
prawna spada na sprawcę.
• Na podstawie podpisanego oświadczenia zawodnik zostaje dopuszczony do gry.
W przypadku podania fałszywych danych odpowiedzialność spoczywa na zawodniku
oraz kierowniku drużyny.
• W przypadku obecności w drużynie nieletnich, kierownik drużyny przedstawia
Organizatorowi pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich
podopiecznych w rozgrywkach Futsal Ligi w Gołuchowie oraz musi posiadać pisemne
oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych nieletnich, ze zapoznali się z
regulaminem i warunkami uczestnictwa ich podopiecznych w- rozgrywkach,
akceptują je i wyrażają zgodę na ich udział.
• Organizator nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne uczestników poniesione
podczas trwania ligi.
• Podczas trwania rozgrywek na całym obiekcie (boisko + szatnia + trybuny)
obowiązuje całkowity zakaz palenia i spożywania napojów alkoholowych oraz
używania środków odurzających.

• Zawodnik spożywający alkohol podczas meczu otrzyma od sędziego meczu
automatycznie czerwoną kartkę oraz zostanie odsunięty od najbliższych 2 spotkań.
• Za bójki wywołane przez zawodników i kibiców w czasie meczu, przed nim jak i po
nim odpowiada cała drużyna. Organizator może nałożyć różne sankcje do wykluczenia
tych drużyn z rozgrywek włącznie.
• Drużyny zobowiązane są do utrzymania porządku w szatniach i na trybunach
(całkowity zakaz palenia papierosów i spożywania napojów alkoholowych).
Kierownik zespołu jest odpowiedzialny za egzekwowanie w/w zakazów wobec
zawodnikowi kibiców swojego zespołu. Nie przestrzeganie w/w zakazów może
doprowadzić do czynności dyscyplinujących wobec drużyny (włącznie z
wykluczeniem z rozgrywek),
• Drużyna musi posiadać kierownika lub trenera który podczas zawodów może
zajmować miejsce na ławce rezerwowych w stroju cywilnym: jednak z
konsekwencjami podobnymi jak zawodnik (kary, opłatę za wybitnie nie sportowe
zachowanie itp.).
• W spotkaniu występuje 18 zawodników, pozostałe osoby związane z drużyną
zasiadają na trybunie głównej hali na wyznaczonych miejscach
• Zobowiązuje się wszystkich zawodników oraz kibiców do bezwzględnego przestrzegania
wzmożonego reżimu sanitarnego w związku z wprowadzonym stanem epidemiologicznym.
• Kibice mogą zasiadać na trybunach tylko w wyznaczonych miejscach, bez możliwości
opierania się o barierki. W przypadku nie przestrzegania przepisów przez kibiców mecz
zostaje automatycznie przerwany.
• Drużynie wykluczonej z rozgrywek lub drużynie która sama wycofa się z rozgrywek
nie przysługuje zwrot kosztów.
Artykuł VII Protesty i odwołania.
1. Wszystkie sprany związane z protestami, karami i wykroczeniami rozpatrywać będzie
Organizator.
2. Protesty dotyczące zawodów muszą być wnoszone pisemnie do Organizatora w ciągu
48 godzin wraz z dowodem wpłaty kaucji w wysokości 100 złotych
3. Nie opłacenie kaucji, nie przesłanie protestu w dwóch egzemplarzach w tym jednego
do przeciwnika spowoduje oddalenie protestu.
4. Decyzja Organizatora jest prawomocna i nie podlega odwołaniu.
5. W przypadku uwzględnienia protestu kaucja podlega zwrotowi.
Artykuł VIII - Nagrody.
1.Każdy zespół uczestniczący w lidze otrzyma okolicznościowy puchar w zależności od
zajętego miejsca na koniec rozgrywek.
2. Organizator prowadzi klasyfikację na "Najlepszego strzelca".

PRZEPISY GRY FUTSAL LIGI GOŁUCHÓW.
Artykuł l - System rozgrywek
Rozgrywki odbywać się będą w systemie dwurundowym.
- I i II runda rozgrywana jest wg. systemu "każdy z każdym" o kolejności miejsc w
tabelach, po zakończeniu I i II rundy, decydują kolejno:
- większa ilość zdobytych punktów.
- korzystniejszy bilans pomiędzy zainteresowanymi drużynami,
- korzystniejsza różnica bramek,
- większa ilość zdobytych bramek,
- dodatkowe rzuty karne.
W przypadku, gdy jednakową ilość punktów zdobędzie więcej niż 2 zespoły,
wówczas sporządza się tzw. "mała tabelę" uwzględniając tylko wyniki pomiędzy
zainteresowanymi drużynami. Mecze ligowe punktowane są następująco: zwycięstwo - 3 pkt., - remis - l pkt. -porażka - O pkt.
Artykuł 2 - Badania lekarskie i ubezpieczenia zarodników.
Drużyny przystępujące do rozgrywek zobowiązane są przed rozpoczęciem rundy
dostarczać podpisane listy zgłoszeniowe wraz z podpisami zawodników dotyczące o
braniu pełnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas zawodów oraz
oświadczenia gdzie potwierdzają swoja dyspozycję zdrowotną.
Artykuł 3- Ilość zawodników
Zespoły przystępują do gry w składach pięcioosobowych (bramkarz + 4 zawodników w
polu). Podczas całego spotkania wolno wymieniać dowolną ilość zawodników. Zmiany
zawodników i bramkarza muszą być dokonywane w odpowiednim miejscu tj. "w strefie
zmian" przy czym zawodnik wchodzący na boisko może włączyć się do gry nie wcześniej
niż zawodnik schodzący opuści pole gry.
Zawodnik który został zmieniony może powrócić na boisko jako zmiennik następnego
gracza. Bramkarz może zamienić się z zawodnikiem z pola w strefie zmian pod
warunkiem iż ubiór zawodnika (bramkarza) będzie się różnił od pozostałych zawodników.
Drużyna musi rozpocząć spotkanie w 5 (pięcio) osobowym składzie. Jeżeli w wyniku
wykluczeni lub innych zdarzeń w zespole pozostanie mniej niż 3 zawodników, mecz
należy zakończyć. Zawodnik może występować tylko w jednej drużynie.
Artykuł 4 – Ubiór zawodników.
Zawodnik nie może mieć na sobie podczas gry niczego, co mogłoby w jakikolwiek
sposób zagrażać bezpieczeństwu innych zawodników. Drużyny biorące udział w
rozgrywkach Ligi Halowej zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach,
przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą różnić się ubiorem od pozostałych
zawodników. W przypadku gdy obydwa zespoły przystąpią do spotkania w bardzo
podobnych strojach, obowiązek zmiany ubioru spada na drużynę gospodarzy.

Artykuł 5 - Sędzia.
Obsadę sędziowską zapewnia organizator. Rozstrzygnięcia sędziego dotyczące faktów
związanych z grą, jak również i wyniku meczu są ostateczne.
Artykuł 6 – Czas trwania gry.

Czas trwania gry wynosi dwa równe okresy 25-min. + 5 min przerwy.
Każda z drużyn będąc w posiadaniu piłki ma prawo na żądanie do l minutowej przerwy,
dotyczy to zarówno pierwszej jak i drugiej połowy meczu. Ostatnia minuta drugiej
połowy będzie czasem efektywnym (piłki w grze).
Artykuł 7 - Piłka.

Mecze rozgrywane są piłką do futsalu.
Piłka jest poza grą gdy:
- całym obwodem przekroczy linię boczną lub końcową zarówno na ziemi jak i w
powietrzu,
- gra została przerwana przez sędziego,
- uderzy w sufit (po czym następuje wznowienie gry z autu).
- Piłka jest w grze gdy:
- odbije się od słupka lub poprzeczki i pozostanie w polu gry.
Artykuł 8 – Kary

W rozgrywkach obowiązują kary:
- żółta kartka,
- dwie żółte kartki w jednym meczu (konsekwencja-kartka czerwona) - drużyna gra w
osłabieniu przez 2 minuty, chyba że wcześniej straci bramkę to wtedy uzupełnia skład o
jednego zawodnika,
- trzy żółte kartki w odrębnych spotkaniach - konsekwencja odsuniecie zawodnika od
jednego meczu, oraz kara grzywny 20 zł.
- czerwona kartka za akcje ratunkową -drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty, chyba że
wcześniej straci bramkę to wtedy uzupełnia skład o jednego zawodnika, a ukarany
zawodnik czerwoną kartką zostaje automatycznie odsunięty od następnego spotkania, oraz
kara grzywny 50zł.
- czerwona kartka za wybitnie nie sportowe zachowanie lub brutalny faul - drużyna gra w
osłabieniu przez 2 minuty, chyba że wcześniej straci bramkę , to wtedy uzupełnia skład o
jednego zawodnika, a ukarany zawodnik czerwoną kartką zostaje automatycznie
odsunięty od min. dwóch następnych spotkań do kary zdyskwalifikowania z rozgrywek o
czym zdecyduje Organizator, oraz kara grzywny 100zł - po odbyciu kary oraz
uregulowania należności zawodnik zostaje dopuszczony do dalszych rozgrywek.
Po zakończeniu rundy zasadniczej żółte karki zostają anulowane.
Artykuł 9 - Faule akumulowane.

- pierwsze pięć fauli akumulowanych popełnionych podczas jednej połowy jest
rejestrowane w sprawozdaniu z meczu.
-jeżeli zawodnik popełni szósty faul, drużyna której przyznano rzut karny wykonuje rzut
karny przedłużony z odległości 10 metrów.
- jeżeli zachodzi konieczność rozgrywania dogrywki, wszystkie faule z drugiej polowy
meczu sumuje się z popełnionymi w dogrywce.
Artykuł 10 - Rzut wolny.
Rzuty wolne dzielą się na dwie grupy:
- bezpośrednie, z których można uzyskać bramkę bezpośrednio na drużynie która
zawiniła.
- pośrednie, z których bramka może być zdobyta tylko wtedy, kiedy piłka zanim wpadnie
do bramki zostanie dotknięta lub zagrana przez innego zawodnika poza wykonawcą rzutu.
Jeżeli piłka po prawidłowo wykonanym rzucie wolnym spoza własnego pola karnego, nie
dotknięta przez innego zawodnika oprócz wykonawcy rzutu wpadnie do jego bramki, to
gra zostanie wznowiona rzutem z rogu. Jeżeli z prawidłowego wykonanego rzutu wolnego
pośredniego, piłka bezpośrednio wpadnie do bramki przeciwnika, to gra zostanie
wznowiona rzutem od bramki. Podczas wykonywania rzutu wolnego zawodnicy drużyny
przeciwnej mają obowiązek znajdować się w odległości co najmniej 5 metrów od piłki, do
czasu aż znajdzie się ona w grze tzn. do momentu, gdy zostanie dotknięta przez
zawodnika drużyny wykonującej rzut wolny. W sytuacji korzystnej dla drużyny
poszkodowanej, sędzia może zezwolić na wykonanie rzutu wolnego bez sygnału
gwizdkiem, pomimo nie zachowania przepisowej odległości od piłki przez zawodników
drużyny przeciwnej (przywilej korzyści). W innym przypadku wykonanie rzutu wolnego
musi być przeprowadzone sygnetem gwizdkiem. Wykonanie rzutu wolnego "na gwizdek"
w sytuacji, gdy drużyna poszkodowana reklamuje odległość od piłki zawodników
drużyny przeciwnej, przysługuje tylko i wyłącznie zespołowi wykonującemu rzut wolny.
Jeżeli drużyna wykonuje rzut wolny dłużej niż 4 sekundy, to wówczas sędzia dyktuje rzut
wolny pośredni dla drużyny przeciwnej. Jeżeli piłka przypadkowo uderzy w sufit, grę
wznawia się rzutem z autu przyznanym drużynie przeciwnej z miejsca przecięcia linii
bocznej boiska z linią prostopadłą do niej biegnącą pod miejscem, gdzie piłka uderzyła w
sufit.
Artykuł 11- Rzut karny.
Rzut karny dyktuje się za popełnione przewinienie przez drużynę broniącą w obrębie
własnego pola karnego. Rzut karny wykonuje się z punktu karnego, znajdującego się na
linii pola karnego w odległości 6 metrów od linii bramkowej. Podczas wykonywania rzutu
karnego wszyscy zawodnicy muszą znajdować się w obrębie boiska, poza polem karnym
w odległości co najmniej 5 metrów od punktu karnego (za wyjątkiem bramkarza drużyny
broniącej i wykonawcy rzutu).Bramkarz drużyny broniącej, w momencie wykonania rzutu
karnego musi stać nieruchomo (bez poruszania nogami) na własnej linii bramkowej,
twarzą do wykonawcy, nie odrywając stóp aż do momentu, gdy wykonawca rzutu zagra
piłkę. Piłka w momencie wykonania rzutu karnego musi leżeć nieruchomo w punkcie
karnym a sędziemu musi być znany wykonawca rzutu. Wykonanie rzutu karnego musi
być poprzedzone gwizdkiem.

Artvkuł 12 – Rzut z autu.
Jeżeli piłka całym swoim obwodem na ziemi lub w powietrzu przekroczy linię boczną
boiska, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z autu. Rzut z autu wykonuje się nogą
w momencie wprowadzania piłki do gry wykonawca rzutu musi mieć umieszczone stopy
przy linii bocznej boiska a piłka musi leżeć nieruchomo na linii. Piłka jest w grze po
przebyciu drogi równej jej obwodowi i znajduje się w obrębie boiska. Zawodnicy drużyny
przeciwnej musza się znajdować w odległości 5 metrów od miejsca, z którego
wykonywany jest rzut z autu. Z rzutu z autu nie można zdobyć bramki bezpośrednio.
Artykuł 13 - Rzut od bramki.
Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linie bramkowa
z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczką i była zagrana
ostatnio przez zawodnika drużyny atakującej, to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem
od bramki. Rzut od bramki wykonuje bramkarz stojący w obrębie własnego pola karnego,
wprowadzając ręką piłkę do gry. Piłka jest w grze gdy znajdzie się poza polem karnym.
Artykuł 14 - Rzut z rogu.
Jeżeli piłka całym swoim obwodem przekroczy na ziemi lub w powietrzu linię bramkową
z wyłączeniem części zawartej pomiędzy słupkami i pod poprzeczka i była zagrana
ostatnio przez zawodnika drużyny broniącej to sędzia nakazuje wznowienie gry rzutem z
rogu. Rzut z rogu wykonany jest z linii bramkowej lub punktu przecięcia się linii bocznej
z linią bramkową. Podczas wykonywania rzutu z rogu piłka musi leżeć nieruchomo w
punkcie rożnym a zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się co najmniej 5
metrów od miejsca z którego wykonywany jest rzut z rogu. Z rzutu z rogu można zdobyć
bramkę bezpośrednio.
Artykuł 15 –Postanowienia końcowe.
l. Niniejszy regulamin jest jedyną podstawą rozgrywek Futsal Ligi w Gołuchowie wsezonie 2021 /2022. Powoływanie się na przypadki i precedensy z poprzednich
rozgrywek jest niedopuszczalne.
2.Prawo interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje jedynie Organizatorowi.
który może dokonywać zmian w jego treści.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, decyzje podejmuje i
rozstrzyga Organizator.
4. Regulamin obowiązuje w rozgrywkach Futsal Ligi w sezonie 2021/2022.
5. Interpretacje przepisów futsalu i ich egzekwowanie mają prawo wyłącznie sędziowie.
6. Wszystkie drużyny obowiązuje wcześniej ustalony terminarz gier.
7 Drużyny powinny się stawić na mecz przynajmniej 15 min przed jego rozpoczęciem i
powiadomić o tym Organizatora.
8. Wszystkie sprawy związane z protestami składanymi przez drużynę, rozpatrują Zarząd
w dogodnym dla nich terminie.
„Propozycje i pomysły zmian w zapisie w regulaminie lub organizacji ligi mogą być

przedstawiane na zebraniach poprzedzających każde rozpoczęcie ligi tylko i wyłącznie
przez przedstawicieli drużyn.
Późniejsze zmiany w trakcie rozgrywek nie będą brane pod uwagę"
Regulamin został zatwierdzony przez Organizatora Futsal Ligi w Gołuchowie
w dniu 23.09.2021r

