
R E G U L A M I N 

 przyznawania prawa do realizacji turniejów Finałowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski w 

Futsalu w poszczególnych kategoriach wiekowych. 

§ 1   

1.  Regulamin przyznawania prawa do  realizacji turniejów finałowych Młodzieżowych Mistrzostw 

Polski  w Futsalu w poszczególnych kategoriach wiekowych, zwany dalej „Regulaminem”, określa       

w szczególności: 

 a. obowiązki i uprawnienia  podmiotów ubiegających się o  realizację turniejów, zwanych dalej 

„Gospodarzami  turnieju”  

 b. warunki i tryb przyznawania prawa do realizacji turniejów finałowych MMP w poszczególnych 

kategoriach wiekowych. 

c. obowiązki organizatora tj. Komisji Futsalu i Piłki Plażowej PZPN 

d. skutki niewykonania obowiązków przez realizatorów turniejów.   

 

2. Przedmiotem ubiegania się jest realizacja :  

a. turnieju  finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu mężczyzn w kategorii U-20, 

 b. turnieju  finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu mężczyzn w kategorii U-18,  

c. turnieju  finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu kobiet w kategorii U-18,  

d. turnieju  finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu chłopców w kategorii U-16, 

 e. turnieju  finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu dziewczyn w kategorii U-16,  

f. turnieju  finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu chłopców w kategorii U-14,  

g. turnieju  finałowego Młodzieżowych Mistrzostw Polski w Futsalu dziewczyn w kategorii U-14  

  

3.  Terminy przeprowadzenia turniejów, o których mowa w ust. 2, ustala Komisja Futsalu i Piłki 

Plażowej PZPN, zwana dalej „Komisją” oraz publikuje je na stronie internetowej PZPN: www.pzpn.pl i 

www.futsalmmp.pl     

 

§ 2   

1.Gospodarz turnieju jest obowiązany do: 

 a. zapewnienia hali sportowej z zweryfikowanym boiskiem do gry w Futsal. 

http://www.pzpn.pl/
http://www.futsalmmp.pl/


 b. minimum sześć szatni dla zawodników,  

c. szatni dla sędziów,  

d. widowni o minimalnej liczbie miejsc siedzących 300,  

e. elektronicznej tablicy świetlnej wyświetlającej, co najmniej czas gry, wynik oraz ilość fauli 

akumulowanych, 

 f. bezpośredniego (przewodowego lub bezprzewodowego) dostępu do Internetu, 

g. pomieszczenia dla komisji technicznej wraz z dostępem do Internetu jak i do drukarki  

h. miejsca dla kamer TV na hali. 

i. zapewnienie spikera jak i DJ na czas trwania zawodów 

j. miejsca do rozstawienia band PZPN wokół boiska jaki w miejscach widocznych na hali 

 

§ 3   

1. Gospodarz turnieju jest obowiązany do spełnienia wymagań organizacyjnych Komisji, a w 

szczególności: 

 a. przeprowadzenia ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy, 

 b. zapewnienia opieki medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami PZPN,  

c. ufundowania okolicznościowych pucharów/statuetek dla zespołów uczestniczących w turnieju 

finałowym, 

 d. ufundowania okolicznościowych koszulek lub innych gadżetów ze wskazaniem charakteru imprezy 

dla wszystkich uczestników turnieju finałowego,   

e. przygotowania salki konferencyjnej na odprawę techniczną. 

f. realizację transmisji w telewizyjnej internetowej LIVE  ze wszystkich meczy. 

g. zorganizowanie oficjalnej spotkania dla przedstawicieli klubów uczestniczących w turnieju 

h. przygotowania banneru informującego o rodzaju imprezy zgodnie z oficjalnym logo typem MMP 

i. promocja imprezy w regionie poprzez media jak i reklamę 

 i. zapewnia, co najmniej 1,5 l wody mineralnej dziennie dla uczestnika turnieju,  

j. ubezpiecza turniej od odpowiedzialności cywilnej lub proponuje prowadzenie turnieju na obiekcie 

posiadającym takie ubezpieczenie,    

 



4& 

1.Komisja Futsalu i Piłki Plażowej PZPN  przekaże gospodarzowi turnieju odpowiednią kwotę na 

organizację w/w punktów zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu 

2. Organizator aby otrzymać powyższą kwotę zmuszony będzie do rozliczenia w formie sprawozdania 

wraz z rachunkami. 

§ 5   

1.  Oferent składa ofertę drogą elektroniczną na adres wskazany w ogłoszeniu o konkursie.   

2. Oferty od podmiotów będących dłużnikami PZPN nie podlegają rozpatrzeniu.    

 

Bogdan Duraj 

Przewodniczący Komisji Futsalu i Piłki Plażowej  

Polskiego Związku Piłki Nożnej 


