
LIGA POD BALONEM 

Organizator informuje o następujących najważniejszych  modyfikacjach Przepisów Gry w Piłkę 

Nożną podczas rozgrywek.  

Treść modyfikacji  Uwagi  Art. Z PGwPN 

Pole karne oraz pozostałe wymiary pola gry oznaczone 
będą zgodnie z warunkami jakie daje boisko pod 
balonem 

 Art. 1 

Maksymalnie do protokołu meczowego można wpisać 
11 zawodników rezerwowych oraz 3 osoby funkcyjne 

 Art. 3 

W meczu udział bierze maksymalnie  5 zawodników na 
boisku (w tym bramkarz) oraz do 11 rezerwowych.  

 Art. 3 

Minimalna liczba zawodników w drużynie aby 
rozpocząć mecz to 3.  

 Art. 3 

W rozgrywkach obowiązują zmiany powrotne w 
systemie takim jak stanowią Przepisy Gry w Futsal.  

 Art. 3 

Organizator zaleca korzystanie podczas meczów z 
ochraniaczy goleni dla zawodników uczestniczących w 
meczu 

 Art. 4 

Zawody prowadzi minimum 1 sędzia posiadający 
stosowne uprawnienia lub przeszkolony w tym 
zakresie 

 Art. 5 

Czas gry w rozgrywkach to 2x12 minut . Przerwa 
między częściami gry wynosi maksymalnie 2 minuty.  

 Art. 7 

Rzut sędziowski zarządzony gdy piłka znajdowała się w 
Polu karnym wykonuje się w sposób określony przez 
Przepisy Gry w Futsal 

 Art. 8  

Nie obowiązuje art. 11 Spalony  Art. 11 

W rozgrywkach obowiązuje bezwzględny zakaz 
używania wślizgu w celu odbioru piłki. Za tego typu 
zagranie sędzia przyzna rzut wolny pośredni dla 
drużyny przeciwnej o ile nie doszło do kontaktu 
fizycznego, który stanowi o naruszeniu art. 12 
Przepisów.  

 Art. 12 

W przypadku otrzymania czerwonej kartki w meczu 
drużyna gra przez 5 minut w czasowym osłabieniu bez 
względu na ewentualną utratę bramki. Po 5 minutach 
drużyna może uzupełnić skład zawodnikiem innym niż 
ten który został ukarany wykluczeniem. W przypadku 
sytuacji otrzymania trzeciej czerwonej kartki jeżeli w 
momencie jej otrzymywania drużyna nie będzie 
posiadać minimum 3 zawodników na boisku to sędzia 
w tym przypadku zakończy zawody  

 Art. 12 

Odległość zawodników od piłki przy stałych 
fragmentach gry to 5 metrów. 

 Art. 13,15,17 

Rzut karny wykonywany jest z odległości 7 metrów.  Art. 14  

Rzuty z autu wykonywane będą poprzez kopnięcie piłki 
w systemie analogicznym jak stanowią przepisy gry w 
Futsal. 

 Art. 15 

Rzut z rogu wykonywany będzie z miejsca w obrębie 
do 30 cm od przecięcia linii bocznej z linią bramkową.  

 Art. 17 

   

 

 



 

LUBELSKA LIGA FUTSALU 

Organizator informuje o następujących modyfikacjach Przepisów Gry w Futsal podczas rozgrywek.  

Treść modyfikacji  Uwagi  Art. Z PGwF 

Maksymalnie do protokołu meczowego można 

wpisać 11 zawodników rezerwowych oraz 3 osoby 

funkcyjne 

 Art. 3 

Organizator zaleca korzystanie podczas meczów z 

ochraniaczy goleni dla zawodników 

uczestniczących w meczu 

 Art. 4 

Sędzią czasowym może być osoba nie posiadająca 

uprawnień sędziowskich – jednak musi być ona 

przeszkolona w tym zakresie 

 Art. 5,6 

W rozgrywkach 1.LLF obowiązuje czas gry w 

wymiarze 2x12 minut.  

W rozgrywkach 2.LLF obowiązuje czas gry w 

wymiarze 2x10minut 

Przerwa pomiędzy częściami gry wynosi 

maksymalnie 2 minuty.  

 Art. 7 

Każdej drużynie przysługuje 1 przerwa na żądanie 

w trakcie meczu i może ona trwać nie dłużej niż 1 

minutę 

 Art. 7 

W rozgrywkach pucharowych nie przewiduje się 

rozgrywania dogrywki. W celu rozstrzygnięcia 

sędzia po upływie regulaminowego czasu gry 

zarządzi serię rzutów z punktu karnego. 

 Procedury 

   

 


